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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej gospodarowania odpadami pochodzącymi 
z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16075/04 – C6-0000/2004),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące projektu Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0319)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 8

(8) Stosownie do tego, przepisy niniejszej 
dyrektywy nie powinny mieć zastosowania 
do tych strumieni odpadów, które, chociaż 
powstały w trakcie wydobycia lub 
przeróbki surowców mineralnych, nie są 
bezpośrednio związane z procesami 
wydobycia lub przeróbki, np.: odpady 
spożywcze, oleje odpadowe, złomowane 
pojazdy, zużyte baterie i akumulatory. 
Gospodarowanie takimi odpadami 
powinno podlegać przepisom dyrektywy 
75/442/EWG lub dyrektywy Rady 

(8) Stosownie do tego, przepisy niniejszej 
dyrektywy nie powinny mieć zastosowania 
do tych strumieni odpadów, które, chociaż 
powstały w trakcie wydobycia lub 
przeróbki surowców mineralnych, nie są 
bezpośrednio związane z procesami 
wydobycia lub przeróbki, np.: odpady 
spożywcze, oleje odpadowe, złomowane 
pojazdy, zużyte baterie i akumulatory. 
Gospodarowanie takimi odpadami 
powinno podlegać przepisom dyrektywy 
75/442/EWG lub dyrektywy Rady 

  
1 Teksty przyjęte, P5_TA-PROV (2004)0240.
2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w 
sprawie składowania odpadów, lub 
wszelkim innym właściwym przepisom 
wspólnotowym, tak jak ma to miejsce w 
przypadku odpadów powstałych na terenie 
poszukiwania, wydobywania lub 
przetwarzania, które przetransportowano 
do miejsca nie będącego obiektem 
unieszkodliwiania odpadów w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy.

1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w 
sprawie składowania odpadów, lub 
wszelkim innym właściwym przepisom 
wspólnotowym.

Justification

To be consistent with Article 2 which does not allow for such an exemption.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 9

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
również mieć zastosowania do odpadów 
pochodzących z morskiego poszukiwania, 
wydobywania i przeróbki surowców 
mineralnych, ani do wtłaczania wody i 
powtórnego wtłaczania wypompowanych 
wód podziemnych, podczas gdy odpady 
obojętne, odpady inne niż niebezpieczne 
wytworzone w czasie prac 
poszukiwawczych, niezanieczyszczona 
gleba oraz odpady pochodzące z 
wydobywania, przeróbki i magazynowania 
torfu powinny być objęte jedynie 
niektórymi wymaganiami 
z powodu ich niższego ryzyka dla 
środowiska. W odniesieniu do odpadów 
innych niż odpady niebezpieczne i 
obojętne, Państwa Członkowskie mogą 
obniżyć lub znieść niektóre wymagania. 
Takie wyłączenia nie powinny mieć 
jednak zastosowania do obiektów 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A.

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
również mieć zastosowania do odpadów 
pochodzących z morskiego poszukiwania, 
wydobywania i przeróbki surowców 
mineralnych, ani do wtłaczania wody i 
powtórnego wtłaczania wypompowanych 
wód podziemnych, podczas gdy odpady 
obojętne, odpady inne niż niebezpieczne 
wytworzone w czasie prac 
poszukiwawczych, niezanieczyszczona 
gleba oraz odpady pochodzące z 
wydobywania, przeróbki i magazynowania 
torfu powinny być objęte jedynie 
niektórymi wymaganiami 
z powodu ich niższego ryzyka dla 
środowiska. 

Justification

To be consistent with changes to Article 2.
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Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 11

(11) Zgodnie z dyrektywą 75/442/EWG 
oraz art. 31 i 32 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
(Euratom), celem gospodarowania 
odpadami, które powstały w wyniku 
wydobycia materiałów stosowanych ze 
względu na ich właściwości radioaktywne, 
jest zapewnienie ochrony pracowników, 
społeczeństwa i środowiska przed 
niebezpieczeństwami, jakie stwarza 
promieniowanie jonizujące. Niniejsza 
dyrektywa nie ma zastosowania do 
gospodarowania takimi odpadami w 
przypadkach, gdy są one już objęte 
przepisami opartymi na Traktacie 
Euratom.

skreślony

Justification

A clarification of the situation for radioactive waste is already given in recital 10.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 23

(23) Należy ustanowić procedury 
monitorowania obiektów 
unieszkodliwiania odpadów w czasie ich 
eksploatacji i nadzoru poeksploatacyjnego. 
Należy określić czas monitorowania i 
kontroli obiektów unieszkodliwiania 
odpadów kategorii A po ich zamknięciu, 
proporcjonalnie do ryzyka wywoływanego 
przez dany obiekt unieszkodliwiania 
odpadów w sposób podobny do tego, który 
jest wymagany dyrektywą 1999/31/WE.

(23) Należy ustanowić procedury 
monitorowania obiektów 
unieszkodliwiania odpadów w czasie ich 
eksploatacji i nadzoru poeksploatacyjnego.

Justification

There is no “walk-away” solution after the closure of an extractive waste facility. There are 
clear rules in the Directive for the after-closure period which apply to all waste facilities (see 
Article 12).
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Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 26

(26) Operator obiektu unieszkodliwiania 
odpadów z przemysłu wydobywczego 
powinien mieć obowiązek złożenia 
gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, 
zgodnie z procedurami, o których 
zdecydują Państwa Członkowskie, 
zapewniając, że wszystkie obowiązki 
wynikające z zezwolenia zostaną 
spełnione, w tym obowiązki związane z 
zamknięciem miejsca prowadzenia 
działalności i jego fazą poeksploatacyjną. 
Gwarancja finansowa powinna wystarczać 
na pokrycie kosztów rekultywacji miejsca
prowadzenia działalności przez 
odpowiednio wykwalifikowaną i 
niezależną osobę trzecią. Konieczne jest 
także, aby taka gwarancja została złożona 
przed rozpoczęciem składowania odpadów 
w obiekcie unieszkodliwiania odpadów i 
była okresowo aktualizowana. Dodatkowo, 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” 
oraz z dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, istotne jest 
wyjaśnienie, że operator obiektu 
unieszkodliwiania odpadów z przemysłu 
wydobywczego ponosi właściwą 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
środowisku spowodowane jego działaniem 
lub za bezpośrednie zagrożenie 
wystąpienia takiej szkody.

(26) Operator obiektu unieszkodliwiania 
odpadów z przemysłu wydobywczego 
powinien mieć obowiązek złożenia 
gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, 
zgodnie z procedurami, o których 
zdecydują Państwa Członkowskie, 
zapewniając, że wszystkie obowiązki 
wynikające z zezwolenia zostaną 
spełnione, w tym obowiązki związane z 
zamknięciem miejsca prowadzenia 
działalności i jego fazą poeksploatacyjną. 
Gwarancja finansowa powinna wystarczać 
na pokrycie kosztów rekultywacji terenu, 
na który wywiera wpływ obiekt 
unieszkodliwiania odpadów, przez 
odpowiednio wykwalifikowaną i 
niezależną osobę trzecią. Konieczne jest 
także, aby taka gwarancja została złożona 
przed rozpoczęciem składowania odpadów 
w obiekcie unieszkodliwiania odpadów i 
była okresowo aktualizowana. Dodatkowo, 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” 
oraz z dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, istotne jest 
wyjaśnienie, że operator obiektu 
unieszkodliwiania odpadów z przemysłu 
wydobywczego ponosi właściwą 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
środowisku spowodowane jego działaniem 
lub za bezpośrednie zagrożenie 
wystąpienia takiej szkody.

Justification

The definition of “rehabilitation” in the Council text makes it crystal clear that this is to treat 
“the land affected by a waste facility”. This change is needed to ensure that the guarantee 
covers rehabilitation of all land affected by the waste facility, as was the case in the original 
proposal of the Commission
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Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 31

(31) Państwa Członkowskie powinny 
zapewnić sporządzanie spisu zamkniętych 
obiektów unieszkodliwiania odpadów
zlokalizowanych na ich terytorium, które 
wywierają poważny negatywny wpływ na 
środowisko lub mogą stać się w średnio-
lub krótkoterminowej perspektywie 
poważnym zagrożeniem dla zdrowia 
ludzkiego lub środowiska.

(31) Państwa Członkowskie powinny 
zapewnić sporządzenie spisu miejsc 
prowadzenia działalności zlokalizowanych 
na ich terytorium, ponieważ miejsca te 
często stanowią bardzo duże zagrożenie 
dla środowiska. Państwa Członkowskie i 
Wspólnota są odpowiedzialne za 
rekultywację opuszczonych miejsc 
prowadzenia działalności, ponieważ 
istnieje prawdopodobieństwo, że mogą 
mieć one poważne negatywne następstwa 
dla środowiska. Należy dlatego umożliwić 
wykorzystanie Funduszy Strukturalnych i 
innych stosownych funduszy 
wspólnotowych w celu sporządzenia 
spisów oraz wdrożenia środków służących 
uprzątaniu takich obiektów.

Justification

Reinstates amendment 6 of first reading. There is currently no EU-wide reliable information 
about the number and location of closed/abandoned waste facilities. Lack of proper closure 
procedures, if any, at the time of closure makes already closed or abandoned waste facilities 
an unmanaged burden of the past, veritable “time bombs”, with accidents waiting to happen 
on top of the everyday pollution they cause. In addition, the Water Framework Directive 
objectives of “no (further) deterioration” of water status and of achieving good ecological 
and chemical status” in all waters by 2015 will not be achieved unless these 
closed/abandoned extractive waste sites are dealt with and this Directive could assist 
fulfilling such goals.

Poprawka 7
Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy)

W celu konsekwentnego stosowania 
artykułu 6 Traktatu, wymogi dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego muszą 
być włączone do wdrażania polityk i 
działań wspólnotowych w celu wspierania 
trwałego rozwoju.

Justification

Reinstates amendment 9 from first reading.
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Poprawka 8
Artykuł 2 ustęp 3 akapit 1

3. Odpady obojętne i niezanieczyszczona 
gleba pochodzące z poszukiwania, 
wydobywania, przeróbki i magazynowania 
surowców mineralnych oraz z działalności 
odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z 
wydobywania, przeróbki i magazynowania 
torfu nie podlegają art. 7, 8, art. 11 ust. 1 i 
3, art. 12, art. 13 ust. 5, art. 14 i 16, chyba 
że są one składowane w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A.

3. Odpady obojętne i niezanieczyszczona 
gleba pochodzące z poszukiwania, 
wydobywania, przeróbki i magazynowania 
surowców mineralnych oraz z działalności 
odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z 
wydobywania, przeróbki i magazynowania 
torfu nie podlegają art. 11 ust. 1 i 3, art. 13 
ust. 5, art. 14 i 16, chyba że są one 
składowane w obiekcie unieszkodliwiania 
odpadów kategorii A.

Justification

Inert waste may not be “hazardous” in chemical terms, i.e. not directly poisonous/toxic.
However, this type of waste can very easily kill people by smothering them, which is also the 
case in relation to freshwater fauna and flora. The nature of its impact is mainly determined 
by the volumes produced and non-hazardous inert waste makes up the bulk of the total EU 
waste production. Similarly, unpolluted soil will often undergo fermentation processes, some 
of which can produce acidic leachates. This amendment reinstates the idea from first reading 
that this type of waste should be covered by a limited number of Articles.

Poprawka 9
Artykuł 2 ustęp 3 akapit 2

Właściwy organ może zmniejszyć lub 
odstąpić od wymagań w odniesieniu do 
składowania odpadów innych niż 
niebezpieczne, pochodzących z 
poszukiwania surowców mineralnych, z 
wyjątkiem ropy naftowej i ewaporatów 
innych niż gips i anhydryt, jak również w 
odniesieniu do składowania 
niezanieczyszczonej gleby i odpadów 
pochodzących z wydobycia, przeróbki i 
magazynowania torfu tak długo, jak w jego 
opinii spełnione są wymagania art. 4.

Właściwy organ może zmniejszyć lub 
odstąpić od wymagań w odniesieniu do 
składowania odpadów innych niż 
niebezpieczne, pochodzących z 
poszukiwania surowców mineralnych, z 
wyjątkiem ropy naftowej i ewaporatów 
innych niż gips i anhydryt, jak również w 
odniesieniu do składowania odpadów 
pochodzących z wydobycia, przeróbki i 
magazynowania torfu tak długo, jak w jego 
opinii spełnione są wymagania art. 4., 
chyba że są one składowane w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A.

Justification

Requirements should not be waived when the waste is deposited in a Category A waste 
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facility. Unpolluted soil will often undergo fermentation processes, some of which can 
produce acidic leachates.

Poprawka 10
Artykuł 2 ustęp 3 akapit 3

Państwa Członkowskie mogą zmniejszyć 
lub odstąpić od wymagań art. 11 ust. 3, 
art. 12 ust. 5 i 6, art. 13 ust. 5, art. 14 i 16 
w odniesieniu do odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, chyba że są one 
składowane w obiekcie unieszkodliwiania 
odpadów kategorii A.

skreślony

Justification

This “new” non-hazardous non-inert waste class has absolutely no scientific basis. Failure in 
a facility containing this so-called “non-hazardous” waste could have a physical impact, 
smothering and killing humans (for example 268 people died in Stava (Italy) in 1985 in an 
accident involving a fluorite tailings pond) as well as aquatic plants and animals. In addition, 
this waste – being “non-inert” - dissolves in water and could alter the chemistry of the 
aquatic environment, for example, by promoting the release of “hazardous” substances (e.g. 
lead and zinc). It follows, that facilities storing this waste should not be exempted from 
requirements to take action after monitoring or in the after-closure period or from the 
financial guarantee obligation.

Poprawka 11
Artykuł 3 punkt 8

„przeróbka” oznacza procesy mechaniczne, 
fizyczne, biologiczne, termiczne lub 
chemiczne, lub połączenie tych procesów, 
którym poddane są surowce mineralne, w 
tym pochodzące z działalności 
odkrywkowej, prowadzone w celu 
wydobycia minerału, w tym zmiana jego 
objętości, klasyfikacja, rozdzielanie i 
ługowanie, a także ponowna przeróbka 
poprzednio odrzuconych odpadów, z 
wyłączeniem jednak procesów wytapiania, 
produkcyjnych procesów termicznych lub/i 
metalurgicznych;

„przeróbka” oznacza procesy mechaniczne, 
fizyczne, biologiczne, termiczne lub 
chemiczne, lub połączenie tych procesów, 
którym poddane są surowce mineralne, w 
tym pochodzące z działalności 
odkrywkowej, prowadzone w celu 
wydobycia minerału, w tym zmiana jego 
objętości, klasyfikacja, rozdzielanie i 
ługowanie, a także ponowna przeróbka 
poprzednio odrzuconych odpadów, z 
wyłączeniem jednak procesów wytapiania, 
produkcyjnych procesów termicznych 
innych niż wypalanie wapienia lub/i 
metalurgicznych;
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Justification

In its first reading (amendment 17) the European Parliament supported with a large majority 
the inclusion of the thermal treatment. The Common Position excludes, without distinction, all 
thermal manufacturing processes. The inclusion of lime waste coming from the burning of 
limestone offers greater environmental benefits: the lime waste will be managed in the 
limestone quarry according to the provision in this Directive. For example, the operator, with 
a detailed waste management plan and controls, keeps a lime waste recycling operation 
potential: heaps stability, benches surface safety, and commercial opportunities for unburned 
and over burned limestone supplies for the agriculture.

Poprawka 12
Artykuł 3 punkt 15

15) „obiekt unieszkodliwiania odpadów” 
oznacza teren przeznaczony do 
gromadzenia lub składowania odpadów 
wydobywczych, zarówno w formie stałej, 
jak i ciekłej, lub w roztworze
lub zawiesinie, przez następujące okresy:

15) „obiekt unieszkodliwiania odpadów” 
oznacza teren przeznaczony do 
gromadzenia lub składowania odpadów 
wydobywczych, zarówno w formie stałej, 
jak i ciekłej, lub w roztworze
lub zawiesinie, takie obiekty posiadają 
także tamy lub inne konstrukcje służące do 
powstrzymywania, zatrzymywania, 
ograniczania lub umacniania takiego 
obiektu, jak również, w szczególności, 
hałdy i stawy, z wyłączeniem jednak 
wyrobisk poeksploatacyjnych, w których 
odpady są ponownie umieszczane po 
wydobyciu minerałów w celach 
rekultywacyjnych i technologicznych;

- bezterminowo dla obiektów 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A i 
obiektów unieszkodliwiania odpadów 
określonych jako niebezpieczne w planie 
gospodarowania odpadami;
- na okres ponad sześciu miesięcy dla 
obiektów unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, wytworzonych 
niespodziewanie;
- na okres ponad jednego roku dla 
obiektów unieszkodliwiania odpadów 
innych niż odpady niebezpieczne i 
obojętne;
- na okres ponad trzech lat w przypadku 
obiektów unieszkodliwiania odpadów 
niezanieczyszczonej gleby, odpadów 
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innych niż niebezpieczne wytworzonych w 
czasie prac poszukiwawczych, odpadów 
pochodzących z wydobywania, przeróbki 
i magazynowania torfu i odpadów 
obojętnych.
Za takie obiekty uważa się także tamy lub 
inne konstrukcje służące do 
powstrzymywania, zatrzymywania, 
ograniczania lub umacniania takiego 
obiektu, jak również, w szczególności, 
hałdy i stawy, z wyłączeniem jednak 
wyrobisk poeksploatacyjnych, w których 
odpady są ponownie umieszczane po 
wydobyciu minerałów w celach 
rekultywacyjnych i technologicznych;

Justification

Reinstates amendment 21 from first reading. Any time period linked to waste deposits 
included in the definition of waste facility should be deleted. Because of the significant 
volumes of extractive waste produced in some cases and/or the ecological and chemical 
impact on freshwater ecosystems, there could be serious consequences for human health and 
the environment in periods of even less than 1 year. For example, stability issues related to 
inert waste, which could lead to an accidental failure and kill people, could not be left 
unattended for 3 years, as proposed by the Council now.

Poprawka 13
Artykuł 3 punkt 20

20) „rekultywacja” oznacza oczyszczanie 
gruntu, na który wpływ miał obiekt 
unieszkodliwiania odpadów, w taki sposób, 
aby przywrócić go do satysfakcjonującego 
stanu, ze szczególnym uwzględnieniem 
jakości gleby, dzikiej fauny i flory, siedlisk 
naturalnych, systemów wody słodkiej, 
krajobrazu oraz odpowiednich celów 
użytkowych;

20) „rekultywacja” oznacza oczyszczanie 
gruntu, na który wpływ miał obiekt 
unieszkodliwiania odpadów, w taki sposób, 
aby przywrócić go do satysfakcjonującego 
stanu, ze szczególnym uwzględnieniem 
jakości gleby (ze szczególnym 
uwzględnieniem składu i struktury), 
dzikiej fauny i flory, siedlisk naturalnych, 
systemów wody słodkiej, krajobrazu oraz 
odpowiednich celów użytkowych w celu 
uzyskania co najmniej warunków przed 
podjęciem działalności przez dany obiekt;

Justification

Reinstates amendment 22 from first reading (slightly reworded). The change above is needed 
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to allow for current practices that are more ambitious than what is currently implied in this 
definition of the word “rehabilitation” which is to rehabilitate in a way so that a final added 
value is achieved compared with the situation at the original site.

Poprawka 14
Artykuł 5 ustęp 2 litera a) i)

(i) gospodarowania odpadami w fazie 
projektowania i przy wyborze metody 
wydobywania surowców mineralnych oraz 
ich przeróbki;

(i) opcji gospodarowania odpadami w fazie 
projektowania i przy wyborze metody 
wydobywania surowców mineralnych oraz 
ich przeróbki;

Justification

Reinstates amendment 26 from first reading. Making (and justifying) decisions on 
options/methods considered should ensure that waste production and harmfulness are 
prevented or reduced.

Poprawka 15
Artykuł 5 ustęp 2 litera c)

(c) zapewniania krótko- i 
długoterminowego bezpiecznego 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, w szczególności poprzez 
rozważenie na etapie projektowania 
gospodarowania nimi w czasie eksploatacji 
i po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania 
odpadów oraz poprzez wybór projektu, 
który wymaga minimalnego, a jeżeli to 
możliwe, ostatecznie nie wymaga żadnego 
monitorowania, kontrolowania i 
zarządzania zamkniętym obiektem 
unieszkodliwiania odpadów.

(c) zapewniania krótko- i 
długoterminowego bezpiecznego 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, w szczególności poprzez 
rozważenie na etapie projektowania 
gospodarowania nimi w czasie eksploatacji 
i po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania 
odpadów oraz poprzez wybór projektu, 
który wymaga minimalnego, a jeżeli to 
możliwe, ostatecznie nie wymaga żadnego 
monitorowania, kontrolowania i 
zarządzania zamkniętym obiektem 
unieszkodliwiania odpadów w celu 
zapobiegania lub przynajmniej 
zminimalizowania jakichkolwiek 
długotrwałych skutków związanych z 
przemieszczaniem się zanieczyszczeń 
powietrza lub wody z obiektu 
unieszkodliwiania zanieczyszczeń, a także 
zapewnienia długoterminowej 
geotechnicznej trwałości każdej tamy lub 
hałdy wznoszącej się ponad istniejącą 
uprzednio powierzchnię gruntu.
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Justification

Reinstates amendment 29 from first reading.

Poprawka 16
Artykuł 5 ustęp 3 litera g)

(g) środki mające na celu zapobieganie lub 
zminimalizowanie pogorszenia się stanu 
wody oraz zanieczyszczenia powietrza i 
gleby zgodnie z art. 13.

(g) środki mające na celu zapobieganie 
pogorszenia się stanu wody oraz 
zanieczyszczenia powietrza i gleby 
zgodnie z art. 13.

Justification

This provision is needed to meet one of the objectives of the EU’s Water Framework 
Directive, which has to do with “prevention” and not with “minimisation” of water status 
deterioration (compare with original proposal from Commission).

Poprawka 17
Artykuł 5 ustęp 3 akapit 2

Plan gospodarowania odpadami zawiera 
wystarczające informacje, umożliwiające 
właściwemu organowi ocenę zdolności 
operatora do osiągnięcia celów planu 
gospodarowania odpadami, jak określono 
to w ust. 2, oraz jego obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

Plan gospodarowania odpadami zawiera 
wystarczające informacje, umożliwiające 
właściwemu organowi ocenę zdolności 
operatora do osiągnięcia celów planu 
gospodarowania odpadami, jak określono 
to w ust. 2, oraz jego obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy. Plan 
objaśnia w szczególności, w jaki sposób 
opcje i metody wybrane z wymienionych w 
ust. 2 a) i) zrealizują cele dotyczące planu 
gospodarowania odpadami ustalone w ust. 
2 a).

Justification

Reinstates amendment 34 from first reading. Making (and justifying) decisions on 
options/methods considered should ensure that waste production and harmfulness are 
prevented or reduced.

Poprawka 18
Artykuł 7 ustęp 2 litera (b a) (nowy)

(ba) rodzaj wydobywanego minerału lub 
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minerałów i/lub skał płonnych, które będą 
przenoszone w trakcie operacji 
wydobywczych;

Justification

Reinstates amendment 38 from first reading. The application also needs to contain 
information about the mineral extracted and the overburden, since the risks and the 
precautionary measures that have to be taken will to a large extent depend upon this 
information.

Poprawka 19
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
operator, umieszczając odpady
wydobywcze z powrotem w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych w celach 
rekultywacyjnych i technologicznych, 
niezależnie od tego czy powstały wskutek 
wydobycia odkrywkowego czy 
podziemnego, podejmuje odpowiednie 
środki w celu:

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
operator, umieszczając odpady 
wydobywcze i inne wydobywane 
materiały z powrotem w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych w celach 
rekultywacyjnych i technologicznych, 
niezależnie od tego czy powstały wskutek 
wydobycia odkrywkowego czy 
podziemnego, podejmuje odpowiednie 
środki w celu:

(1) zabezpieczenia stabilności odpadów 
wydobywczych, zgodnie z, mutatis 
mutandis, art. 11 ust 2;

(1) zabezpieczenia stabilności odpadów 
wydobywczych i wyrobisk 
poeksploatacyjnych, zgodnie z, mutatis 
mutandis, art. 11 ust 2;

(2) zapobieżenia zanieczyszczenia gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych, 
zgodnie z, mutatis mutandis, art. 13 ust. 1 i 
3;

(2) zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych, 
zgodnie z, mutatis mutandis, art. 13 ust. 1, 
3 oraz 4 a;

(3) zapewnienia monitorowania odpadów 
wydobywczych, zgodnie z, mutatis 
mutandis, art. 12 ust. 4 i 5.

(3) zapewnienia monitorowania odpadów 
wydobywczych i wyrobisk 
poeksploatacyjnych, zgodnie z, mutatis 
mutandis, art. 12 ust. 4 i 5.

Justification

Reinstates ams 42, 43, 44 and 45 from first reading (the choice of the words "extracted 
materials" will ensure greater legal certainty). The stability of the waste cannot be 
guaranteed if the excavation void is not made stable as well. Maintenance and monitoring of 
the waste to ensure physical and chemical stability cannot be guaranteed if the excavation 
void (the highest potential contributor to water pollution) is not monitored as well.
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Poprawka 20
Artykuł 11 ustęp 2 litera a)

(a) obiekt unieszkodliwiania odpadów jest 
właściwie zlokalizowany,  biorąc pod 
uwagę w szczególności czynniki 
geologiczne, hydrologiczne, 
hydrogeologiczne, sejsmiczne i 
geotechniczne, oraz że jest on 
zaprojektowany w taki sposób, aby 
spełniać, w perspektywie krótko- i 
długoterminowej, niezbędne warunki w 
zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu 
gleby, powietrza, wód podziemnych lub 
powierzchniowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dyrektyw 76/464/EWG, 
80/68/EWG i 2000/60/WE, oraz 
zapewniając skuteczne odprowadzanie 
zanieczyszczonej wody i odcieku, w 
przypadku gdy jest to wymagane 
zezwoleniem i w sposób w nim wymagany, 
oraz zmniejszając erozję spowodowaną 
przez wodę lub wiatr w możliwie 
najszerszym zakresie z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia;

(a) obiekt unieszkodliwiania odpadów jest 
właściwie zlokalizowany,  biorąc pod 
uwagę w szczególności zobowiązania 
wspólnotowe lub krajowe dotyczące 
obszarów chronionych oraz czynniki 
geologiczne, hydrologiczne, 
hydrogeologiczne, sejsmiczne i 
geotechniczne, oraz że jest on 
zaprojektowany w taki sposób, aby 
spełniać, w perspektywie krótko- i 
długoterminowej, niezbędne warunki w 
zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu 
gleby, powietrza, wód podziemnych lub 
powierzchniowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dyrektyw 76/464/EWG, 
80/68/EWG i 2000/60/WE, oraz 
zapewniając skuteczne odprowadzanie 
zanieczyszczonej wody i odcieku, w 
przypadku gdy jest to wymagane 
zezwoleniem i w sposób w nim wymagany, 
oraz zmniejszając erozję spowodowaną 
przez wodę lub wiatr w możliwie 
najszerszym zakresie z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia;

Justification

Reinstates amendment 46 from first reading. Community obligations for the conservation of 
habitat and species affect land-use and should be considered in the location of a waste 
facility. Note that the paragraph refers to “waste facilities” and not to the actual “extractive 
activities”, which means that their location would not be determined by the presence of the 
mineral ores etc.

Poprawka 21
Artykuł 11 ustęp 2 litera (c a) (nowy)

(ca) istnieją odpowiednie plany i ustalenia 
dotyczące niezależnego zatwierdzenia 
projektu, lokalizacji i konstrukcji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów przez eksperta 
niezatrudnionego przez prowadzące tę 
działalność przedsiębiorstwo 
poprzedzające rozpoczęcie prac. W 
szczególności, sprawozdania powstałe w 
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następstwie takiego niezależnego 
zatwierdzenia będą przedkładane 
odpowiedniemu organowi, który 
wykorzysta je do zatwierdzenia projektu, 
lokalizacji i konstrukcji obiektu 
unieszkodliwiania odpadów;

Justification

Reinstates amendment 48 from first reading. External, independent scrutiny reported directly 
to the competent authority is crucial in order to ensure the safety of the waste facility.

Poprawka 22
Artykuł 12 ustęp 5 litera (b a) (nowy)

(ba) budowane są pasywne i aktywne 
zakłady uzdatniania wody, jeżeli 
konieczne jest zapobieganie 
przemieszczaniu się zanieczyszczonych 
wycieków z obiektu do przylegających wód 
podziemnych lub powierzchniowych.

Justification

Reinstates amendment 55 from first reading. The points above are concerned only with 
physical stability and preventing erosion by excessive runoff.  In most cases, care will also 
need to be taken with respect to quality of water, and passive or active treatment is often 
necessary to this end.

Poprawka 23
Artykuł 12 ustęp 6 akapit 3

W przypadkach i z częstotliwością ustaloną 
przez właściwy organ, operator 
przedstawia właściwemu organowi, na 
podstawie zgromadzonych danych, 
sprawozdanie dotyczące wszystkich 
wyników monitorowania w celu wykazania 
przestrzegania warunków zezwolenia oraz 
zwiększenia wiedzy na temat odpadów i 
obiektów unieszkodliwiania odpadów.

W przypadkach i z częstotliwością ustaloną 
przez właściwy organ oraz w każdym 
przypadku przynajmniej raz w roku, 
operator przedstawia właściwemu 
organowi, na podstawie zgromadzonych 
danych, sprawozdanie dotyczące 
wszystkich wyników monitorowania w 
celu wykazania przestrzegania warunków 
zezwolenia oraz zwiększenia wiedzy na 
temat odpadów i obiektów 
unieszkodliwiania odpadów.
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Justification

Reinstates amendment 56 from first reading. Self-explanatory.

Poprawka 24
Artykuł 13 ustęp 1 wstęp

1.  Właściwy organ upewnia się, że 
operator podjął niezbędne środki w celu:

1.  Właściwy organ upewnia się, że 
operator podjął niezbędne środki w celu 
spełnienia norm środowiskowych 
Wspólnoty, w szczególności, aby zapobiec, 
zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE, 
pogorszeniu się bieżącego stanu wody, 
m.in. w celu:

Justification

Reinstates amendment 58 from first reading.

Poprawka 25
Artykuł 13 ustęp 1 litera (b a) (nowy)

(ba) gromadzenia skażonej wody i 
odcieku;

Justification

Reinstates amendment 61 from first reading.

Poprawka 26
Artykuł 13 ustęp 4 a (nowy)

4a. W przypadku wyrobisk 
poeksploatacyjnych, w tym wyrobisk 
podziemnych i napełnianych wyrobisk 
poeksploatacyjnych na powierzchni, które 
dopuszczone są do zatopienia po ich 
zamknięciu, operator podejmuje 
niezbędne środki w celu zapobieżenia 
pogorszeniu się stanu wody i 
zanieczyszczeniu gleby oraz udziela 
właściwemu organowi  informacji, 
przynajmniej sześć miesięcy przed 
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zaprzestaniem odwadniania wyrobisk, 
dotyczących:
(a) dokładnego położenia wyrobisk, przy 
czym należy wyraźnie zaznaczyć te, które 
dopuszczone są do zatopienia po 
zaprzestaniu odwadniania oraz 
szczegółów geologicznych;
(b) przeglądu ilości i jakości wody 
występującej w wyrobiskach, za okres 
przynajmniej dwóch lat działalności;
(c) prognoz wpływu, łącznie z lokalizacją i 
ilością, wszystkich przyszłych 
zanieczyszczających zrzutów na wody 
podziemne i powierzchniowe oraz planów 
zmniejszenia i zapobiegania tego typu 
zrzutów;
(d) propozycji monitorowania procesu 
zatapiania wyrobisk w celu zapewnienia 
wczesnych możliwości ostrzegawczych w 
odniesieniu do konieczności 
podejmowania środków 
minimalizujących.

Justification

Reinstates amendment 65 from first reading. Volumetrically, the EU has far more problems 
with pollution from abandoned mine excavation voids than from extractive waste, and this 
legacy will never be dealt with adequately as long as each Member State is entirely free to 
ignore the problem. Therefore, voids should also be subject to adequate controls. The 
provisions needed to deal with mine void pollution are not onerous (they already exist in UK 
law, for instance, and have been implemented there for 5 years at no great expense or 
inconvenience to the industry, but at great benefit to decision-making by the regulators.

Poprawka 27
Artykuł 14 ustęp 1 wstęp

1. Właściwy organ, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek operacji związanych z 
gromadzeniem lub składowaniem odpadów 
wydobywczych w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów, wymaga 
przedstawienia gwarancji finansowej (np.: 
w formie depozytu pieniężnego, w tym 
sponsorowanych przez przemysł 
wzajemnych funduszy gwarancyjnych) lub 
jej ekwiwalentu, zgodnie z procedurami, o 

1. Właściwy organ, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek operacji związanych z 
gromadzeniem lub składowaniem odpadów 
wydobywczych w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów, wymaga 
przedstawienia gwarancji finansowej (np.:
w formie depozytu pieniężnego lub jego 
ekwiwalentu, w tym sponsorowanych 
przez przemysł wzajemnych funduszy 
gwarancyjnych) , zgodnie z procedurami, o 
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których zdecydują Państwa Członkowskie, 
tak aby:

których zdecydują Państwa Członkowskie i 
zatwierdzonych przez Komisję, tak aby:

Justification

Reinstates amendment 66 from first reading.

Poprawka 28
Artykuł 14 ustęp 1 litera b)

b) w dowolnym czasie dostępne były 
fundusze na rekultywację miejsca 
prowadzenia działalności.

b) w dowolnym czasie dostępne były 
fundusze na rekultywację miejsca 
prowadzenia działalności i teren dotknięty 
przez obiekt unieszkodliwiania odpadów.

Justification

The definition of “rehabilitation” in the Council text makes it crystal clear that this is to treat 
“the land affected by a waste facility”. This change is needed to ensure that the guarantee 
covers rehabilitation of all land affected by the waste facility, as was the case in the original 
proposal of the Commission.

Poprawka 29
Artykuł 14 ustęp 3

3. Wielkość gwarancji jest odpowiednio 
dostosowana do zakresu niezbędnych prac 
rekultywacyjnych, które należy 
przeprowadzić w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów

3. Wielkość gwarancji jest okresowo 
odpowiednio dostosowana zgodnie z 
każdymi pracami rekultywacyjnymi, które 
należy przeprowadzić w obiekcie 
unieszkodliwiania odpadów i na terenie 
dotkniętym przez obiekt unieszkodliwiania 
odpadów.

Justification

Reinstates original text of the Commission. The definition of “rehabilitation” in the Council 
text makes it crystal clear that this is to treat “the land affected by a waste facility”. This 
change is needed to ensure that the guarantee covers rehabilitation of all land affected by the 
waste facility, as was the case in the original proposal of the Commission

Poprawka 30
Artykuł 20

Spis zamkniętych obiektów Spis zamkniętych miejsc prowadzenia 
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unieszkodliwiania odpadów działalności
Państwa Członkowskie zapewniają, że spis 
zamkniętych obiektów unieszkodliwiania 
odpadów, włącznie z opuszczonymi 
obiektami unieszkodliwiania odpadów, 
zlokalizowanych na ich terytorium, które 
wywierają poważny negatywny wpływ na 
środowisko lub mogą stać się w średnio-
lub krótkoterminowej perspektywie 
poważnym zagrożeniem dla zdrowia 
ludzkiego lub środowiska jest sporządzany 
i okresowo uaktualniany. Taki spis, który 
zostanie udostępniony społeczeństwu, 
zostanie sporządzony w terminie czterech 
lat od …, z uwzględnieniem metodologii, o 
których mowa w art. 21, jeżeli są one 
dostępne.

Państwa Członkowskie zapewniają, że:

1) w przeciągu trzech lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, sporządzony 
zostanie spis zamkniętych miejsc 
prowadzenia działalnoœci (łącznie z 
opuszczonymi obiektami) położonych na 
ich terytorium. Taki spis, udostępniony 
społeczeństwu, zawiera  dane dotyczące 
przynajmniej poniższych aspektów:
a) położenie geograficzne miejsca;
b) rodzaj pozyskiwanego minerału lub 
minerałów;
c) rodzaje odpadów obecnych w danym 
miejscu;
d) fizyczna i chemiczna stabilność 
miejsca;
e) informacje na temat, czy występuje 
jakakolwiek ciecz kwaśna lub alkaliczna, 
albo koncentracja metali;
f) uwarunkowania środowiskowe danego 
miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem 
jakości gleby, wód powierzchniowych i 
obszaru ich ujęć, łącznie z podłożem  
dorzeczy i wodami podziemnymi,
2) miejsca wymienione w spisie o którym 
mowa w ust. 1 są sklasyfikowane zgodnie 
ze stopniem ich wpływu na zdrowie 
ludzkie i środowisko. W górnej części tego 
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spisu będą dlatego wymienione zamknięte 
miejsca prowadzenia działalności, które 
mają poważne negatywne skutki na 
środowisko lub które mogą staæ się w 
przyszłości poważnym zagrożeniem dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska i/lub 
mienia. W dolnej części spisu wymienione 
będą te miejsca, które nie mają żadnego 
znaczącego negatywnego wpływu na 
środowisko i które w przyszłości nie będą 
przedstawiały zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego, środowiska i/lub mienia;
3) w ciągu czterech lat od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy rozpocznie się 
rekultywacja miejsc sklasyfikowanych w 
górnej części spisu w celu spełnienia 
wymagań art. 4 dyrektywy 75/442/EWG. 
Jeżeli właściwy organ nie będzie mógł 
zapewnić, że wszystkie odpowiednie 
działania rekultywacyjne podjęte są w tym 
samym czasie,  jest uprawniony do 
zadecydowania, które miejsca będą 
rekultywowane jako pierwsze.
4) koszty związane ze spełnianiem 
wymagań zawartych w pkt. 3 ponoszone 
są przez wytwórcę odpadów, jeżeli jest on 
znany i dostępny. Jeżeli wytwórca 
odpadów jest nieznany lub nieuchwytny, 
zastosowanie mają przepisy wspólnotowe 
dotyczące odpowiedzialności.

Justification

Reinstates amendment 71 from first reading. There is currently no EU-wide reliable 
information about the number and location of closed/abandoned waste facilities. Member 
States need to draw up an inventory of all of these facilities. Remediation of serious negative 
environmental impacts resulting from closed/abandoned sites, in particular in Central and 
Eastern Europe, has to be ensured (which the Council has totally ignored in its Common 
Position). Lack of proper closure procedures, if any, at the time of closure makes already 
closed or abandoned waste facilities an unmanaged burden of the past, veritable “time 
bombs”, with accidents waiting to happen on top of the everyday pollution they cause.

Poprawka 31
Artykuł 21 ustęp 1

1. Komisja, wspierana przez Komitet, o 1. Komisja, wspierana przez Komitet, o 
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którym mowa w art. 23, zapewnia, że 
między Państwami Członkowskimi istnieje 
odpowiednia wymiana informacji 
technicznych i naukowych, 
z uwzględnieniem rozwijających się 
metodologii odnoszących się do:

którym mowa w art. 23, zapewnia, że 
między Państwami Członkowskimi istnieje 
odpowiednia wymiana informacji 
technicznych i naukowych, 
z uwzględnieniem rozwijających się 
metodologii odnoszących się do 
wykonania art. 20.

a) wykonania art. 20;

b) rekultywacji zamkniętych obiektów 
unieszkodliwiania odpadów określonych 
w art. 20 w celu spełnienia wymagań art. 
4.
Takie metodologie umożliwią 
ustanowienie najbardziej odpowiednich 
procedur oceny ryzyka oraz działań 
naprawczych z uwzględnieniem różnic 
charakterystyki geologicznej, 
hydrogeologicznej i klimatologicznej w 
Europie.

Takie metodologie umożliwią 
ustanowienie najbardziej odpowiednich 
procedur oceny ryzyka oraz działań 
naprawczych z uwzględnieniem różnic 
charakterystyki geologicznej, 
hydrogeologicznej i klimatologicznej w 
Europie.

Justification

To be consistent with the changes of Article 20.

Poprawka 32
Artykuł 24 ustęp 2 a (nowy)

2a. Bez uszczerbku dla ust. 1, Państwa 
Członkowskie zapewniają, że od dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy i bez 
względu na jakiekolwiek zamknięcie 
obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wymienionego w ust. 1, operator:
a) zapewnia, że wspomniany obiekt jest 
eksploatowany, a w przypadku jego 
zamknięcia zarządzany w sposób, który 
nie narusza postanowień niniejszej 
dyrektywy lub jakichkolwiek innych 
stosownych przepisów wspólnotowych, w 
tym dyrektywy 2000/60/WE;
b) zapewnia, że wspomniany obiekt nie 
powoduje żadnego pogorszenia stanu wód 
powierzchniowych lub podziemnych 
zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE oraz 



PR\564271PL.doc PE 357.661v01-00

PL
25/27

zanieczyszczenia gleby poprzez odciek, 
zanieczyszczoną wodę lub inny wyciek lub 
odpady, obojętnie czy w postaci stałej, 
kleistej, czy też ciekłej;
c) podejmuje wszystkie niezbędne kroki, 
aby usunąć skutki jakiegokolwiek  
wymienionego w lit. b  naruszenia, w celu 
dostosowania się do stosownych przepisów 
wspólnotowych, w tym dyrektywy 
2000/60/WE.

Justification

Reinstates amendment 74 from first reading. With regard to existing Community 
environmental policy and legislation, no further deterioration should occur from the moment 
of the entry into force of this Directive and existing impacts should be addressed.

It is, therefore, legitimate and necessary to ensure that no “existing” facility will cause 
negative environmental impact. This is the only way to improve the situation and fulfil 
Articles 1 and 4 of the proposed Directive in the long run.

Poprawka 33
Artykuł 24 ustęp 3

3. Art. 5-11, art. 12 ust. 1, 2, 5 i 6, art. 13 
ust. 4 i 5, art. 14 ust. 1-3 nie mają 
zastosowania do obiektów 
unieszkodliwiania odpadów, które:

skreślony

- zaprzestały przyjmowania odpadów 
przed …,
- są na końcowym etapie realizacji 
procedury zamknięcia zgodnie z mającym 
zastosowanie prawem wspólnotowym lub 
krajowym lub programami 
zatwierdzonymi przez właściwy organ, i
- zostaną definitywnie zamknięte do dnia 
31 grudnia 2010 r. 
Państwa Członkowskie powiadamiają 
Komisję o takich przypadkach  do … i 
zapewniają, że takie obiekty są zarządzane 
w sposób, który nie narusza osiągnięcia 
celów niniejszej dyrektywy i celów 
wszelkich innych aktów prawa 
wspólnotowego, w tym dyrektywy 
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2000/60/WE.

Justification

Council’s text is inconsistent as we should all try to prevent “hasty” extractive waste facility 
closures and the resulting environmental and associated human health impacts. This 
Directive is being adopted in order to better manage extractive waste facilities and protect 
people and the environment from their impacts. It should not encourage a 'rash' of hasty 
closures of “existing” facilities to avoid application of important provisions. It does not make 
for good environmental practice to legislate only for closure of waste facilities that do not yet 
exist, while somehow overlooking those already in operation.

Poprawka 34
Artykuł 25 ustęp 1 akapit 1

1. 1. Państwa Członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do 
przestrzegania niniejszej dyrektywy przed 
…*.  Państwa Członkowskie bezzwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję.
____

* 24 miesiące od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy

1. 1. Państwa Członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do 
przestrzegania niniejszej dyrektywy przed 
…*.  Państwa Członkowskie bezzwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję.
____

* 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Justification

18 months should be enough to adopt national provisions to comply with this Directive, as 
suggested in the Commission proposal. In view of the urgent need to cover existing EU 
legislative gaps and prevent further extractive waste spills and their aftermath across Europe, 
transposition time should not be extended beyond that.

Poprawka 35
Załącznik II punkt 1

1) opis spodziewanych fizycznych i 
chemicznych właściwości odpadów, które 
mają być składowane krótko- i 
długoterminowo, ze szczególnym 
odniesieniem do ich stabilności
w warunkach 

1) opis spodziewanych fizycznych i 
radiologicznych chemicznych właściwości 
odpadów, które mają być składowane 
krótko- i długoterminowo, ze szczególnym 
odniesieniem do ich stabilności
w warunkach 
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atmosferycznych/meteorologicznych; atmosferycznych/meteorologicznych;

Justification

In order for the characterisation to be correct and complete, the radiological characteristics 
of the waste have to be included.

Poprawka 36
Załącznik III

Obiekt unieszkodliwiania odpadów zostaje 
sklasyfikowany jako obiekt 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A, 
jeżeli:

Obiekt unieszkodliwiania odpadów zostaje 
sklasyfikowany jako obiekt 
unieszkodliwiania odpadów kategorii A, 
jeżeli:

- brak działania lub niewłaściwe 
działanie, np.: zapadnięcie się hałdy lub 
pęknięcie tamy, mogłoby spowodować 
poważny wypadek, na podstawie oceny 
ryzyka uwzględniającej czynniki, takie jak 
obecny lub przyszły rozmiar, lokalizacja i 
wpływ obiektu unieszkodliwiania odpadów 
na środowisko, lub 

- w przypadku pęknięcia lub uszkodzenia 
nie można byłoby wykluczyć ofiar w 
ludziach lub poważnych szkód dla 
środowiska, na podstawie oceny ryzyka 
uwzględniającej czynniki, takie jak obecny 
lub przyszły rozmiar, lokalizacja i wpływ 
obiektu unieszkodliwiania odpadów na 
środowisko, lub

- zawiera odpady sklasyfikowane jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
91/689/EWG powyżej pewnego progu, lub

- zawiera odpady sklasyfikowane jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
91/689/EWG, lub 

- zawiera substancje lub preparaty 
sklasyfikowane jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 
1999/45/WE powyżej pewnego progu.

- zawiera substancje lub preparaty 
sklasyfikowane jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 
1999/45/WE.

Justification

Reinstates amendment 76 from first reading (and amendment 77 and 78 that were considered 
to be linguistic for the first reading Plenary vote). Council’s text weakens the classification 
criteria for the most dangerous - Category A - extractive waste facilities and this is 
unacceptable. It reverses the burden of proof relating to how the results of the risk analysis 
should be used. The change proposed here corrects that.
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