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Dnia 5 marca 2004 roku Rada postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego na mocy artykułu 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie propozycji
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i
odpadów opakowaniowych

Sekcja ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Naturalnego, odpowiedzialna za przygotowanie
prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię dnia 6 maja 2004 r. Sprawozdawcą był Richard
Adams.

Na 409. sesji plenarnej (posiedzenie z dnia 2 czerwca 2004 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
przyjął stosunkiem 180 do 3 głosów, przy 13 głosach wstrzymujących się, następującą opinię:

1. Wstęp

1.1 Propozycja przygotowana jest w celu zajęcia się prob-
lemem zastosowania ustawodawstwa dotyczącego opakowań i
odpadów opakowaniowych (1) do państw przystępujących do
Unii. Akty prawne przyjęte po 1 listopada 2002 roku – w tym
wypadku nowelizacje, zatwierdzone dopiero w lutym 2004
roku – nie są objęte Aktem Przystąpienia. Komisja przyjęła, iż
najrozsądniejszym sposobem postępowania będzie złożenie
propozycji zmiany zgodnie z art. 95 Traktatu Akcesyjnego.

1.2 W grudniu 2002 roku Rada uzgodniła różne mecha-
nizmy informowania i konsultowania się z państwami przystę-
pującymi do Unii w sprawach takiego ustawodawstwa.
Wszystkie państwa przystępujące z wyjątkiem Cypru (2) poin-
formowały Komisję w lutym 2003 roku, że będą potrzebować
dalszego okresu przejściowego przed wdrożeniem dyrektywy w
pierwotnej wersji. Niniejsza propozycja dyrektywy noweli-
zującej jest następstwem szerokich konsultacji technicznych ze
wszystkimi dziesięcioma państwami przystępującymi do Unii.

1.3 Obecnie obowiązująca dyrektywa (3) ma na celu zapo-
biec lub zminimalizować wpływ opakowań i odpadów opako-
waniowych na środowisko poprzez zadania związane z odzys-
kiem i recyklingiem. Nowe uzgodnione cele są znacznie wyższe
niż te z roku 2001 i muszą być wypełnione do końca 2008
roku. Dyrektywa zawiera szczegółowe cele dotyczące tworzyw
sztucznych, metali, papieru / tektury, a także szkła. Poprawią
one ogólny poziom ochrony środowiska w UE, zredukują
istniejące zakłócenia konkurencji, doprowadzą do wyższego
stopnia harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego i
zapewnią większe bezpieczeństwo planowania inwestycji w
infrastrukturę recyklingu.

1.4 Propozycja ustala datę osiągnięcia przez państwa przy-
stępujące do Unii w/w celów na najpóźniej 31 grudnia 2012
roku.

2. Uwagi ogólne

2.1 Proponowana dyrektywa nowelizująca jest niezbędnym
aktem prawnym, ustalającym realistyczną datę dostosowania
się przez państwa przystępujące.

2.2 W swojej opinii z dnia 29 maja 2002 roku (4) EKES w
pełni poparł pierwotną dyrektywę uznając ją za ważną siłę
napędową przy tworzeniu krajowych aktów prawnych dotyczą-
cych recyklingu oraz odzysku odpadów opakowaniowych.

3. Uwagi szczegółowe

3.1 EKES zauważa, iż średnia ilość odpadów opakowanio-
wych wytwarzanych przez państwa przystępujące to 87 kg per
capita, w porównaniu z 169 kg per capita w obecnych
Państwach Członkowskich. Choć można by oczekiwać, że
zużycie opakowań wzrośnie w państwach przystępujących pod
wpływem jednolitego rynku, EKES zaleca podjęcie wszelkich
starań, aby zminimalizować ilość opakowań u źródła, o ile nie
stoi to w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

28.9.2004C 241/20 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dyrektywa 94/62/WE zmieniona przez dyrektywę 2004/12/WE z
dnia 11 lutego 2004 roku (Dz.U. L 47 z 18.02.2004, str. 26-32)

(2) Cypr nie zażądał rozwiązań przejściowych
(3) Dyrektywa 2004/12/WE z dnia 11.2.2004, Dz.U. L 47 z

18.2.2004, str. 26-32. (4) CESE 681/2002, Dz.U. C 221 z 17.9.2002, str. 31-36.



3.2 Każde Państwo Członkowskie będzie nadal odpowie-
dzialne za systemy osiągnięcia celów dotyczących recyklingu.
Szeroki zakres obowiązków, procesów, bodźców zachęcających
i zniechęcających istnieje już w całej Wspólnocie, zaś EKES
zaleca, aby Komisja nadal pracowała nad stworzeniem najlep-
szych praktyk i publikacją przykładowych studiów przypadku.

4. Wnioski

Komitet przyjmuje z zadowoleniem przyjmuje i w pełni
popiera propozycję jako ważną siłę napędową przy tworzeniu
krajowych aktów prawnych dotyczących wprowadzenia
systemów selekcji odpadów w państwach przystępujących.

Bruksela, 2 czerwca 2004 r.

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Roger BRIESCH

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie propozycji rozporządzenia
Rady zmieniającego rozporządzenie nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomoco-
wych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiej-
skich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Euro-

pejskiej w okresie przedakcesyjnym

COM(2004) 163 final -2004/0054 CNS

(2004/C 241/07)

Dnia 2 kwietnia 2004 r. Rada postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego zgodnie z art. 37 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie propozycji rozporzą-
dzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków
pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w
okresie przedakcesyjnym

Sekcja ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Naturalnego, odpowiedzialna za przygotowanie
prac Komitetu w tym przedmiocie, przyjęła swoją opinię dnia 6 maja 2004 roku. Sprawozdawcą był John
Donnelly.

Na 409. sesji plenarnej (posiedzenie z dnia 2 czerwca 2004 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
przyjął następującą opinię 182 głosami za przy 2 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się:

1. Wstęp

1.1 Negocjacje przedakcesyjne prowadzone w grudniu 2002
roku umożliwiły przystąpienie do Unii Europejskiej w roku
2004 ośmiu państwom, które obecnie korzystają z zapisów
rozporządzenia, o którym mowa.

1.2 Komitet jest zdania, iż rozporządzenie winno zostać
zmienione z korzyścią dla państw – beneficjentów, które nie
przystąpią do Unii Europejskiej w roku 2004; zmiana powinna
uwzględniać dotychczasowe doświadczenia w zakresie korzys-
tania z instrumentów stworzonych przez to rozporządzenie,
jednocześnie mając na uwadze cele leżące u jego podstaw.

1.3 Zmian dokonać należy w celu ujednolicenia pewnych
postanowień z postanowieniami dotyczącymi nowych Państw
Członkowskich. Proponowane zmiany są następujące: (a)
włączenie nowego stosownego środka, który umożliwiłby

społecznościom wiejskim w Bułgarii i Rumunii przygotowanie
i wdrożenie lokalnych strategii rozwoju wsi; (b) dostosowanie
poziomu pomocy tak, aby był zbliżony do poziomu środków
przyznawanych państwom przystępującym do Unii w 2004
roku; (c) dalsze uściślenie górnych limitów środków pomoco-
wych. Ostatnia wspomniana zmiana winna działać wstecz w
stosunku do wszystkich państw-beneficjentów.

2. Istota propozycji Komisji

2.1 Wkład Wspólnoty nie może przekraczać pułapu 75 %
całkowitej kwoty wydatków publicznych kwalifikujących się do
dofinansowania. Propozycja Komitetu nie spowoduje dodatko-
wych wydatków z budżetu Wspólnoty, gdyż będzie finanso-
wana z już przyznanych funduszy.
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