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8.3.2017 A8-0034/237 

Pozměňovací návrh  237 

Davor Škrlec 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přijmou v případě potřeby a v souladu s 

články 4 a 13 opatření s cílem podpořit: 

2. Členské státy přijmou v souladu 

s články 4 a 13 opatření, včetně systémů 

sledovatelnosti a vstupního a výstupního 

zaručení kvality, k zajištění toho, aby 

organická recyklace biologického odpadu 

splňovala vysokou úroveň ochrany 

životního prostředí a její výstup odpovídal 

příslušným normám vysoké kvality. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento text je totožný s pozměňovacím návrhem č. 200 a pouze přidává spojení „vstupního a 

výstupního“. Klíčem k vysoce kvalitní organické recyklaci biologického odpadu je kvalita 

a čistota biologického odpadu určeného k organické recyklaci. Je proto důležité konkrétně 

stanovit, že systémy členských států pro zajištění kvality musí zahrnovat jak vstupní kvalitu 

biologického odpadu, tak i kvalitu výstupu. 
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8.3.2017 A8-0034/238 

Pozměňovací návrh  238 

Davor Škrlec 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 22 – odst. 2a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise do 31. prosince 2018 požádá 

evropské normalizační organizace, aby na 

základě osvědčené praxe vytvořily 

evropské normy kvality pro biologický 

odpad vstupující do procesů organické 

recyklace, tj. kompostování a digesce. 

Or. en 

(Text odráží znění pozměňovacího návrhu o biologických odpadech, který výbor ENVI přijal 

pro jiné toky odpadů (PN 177.) 

Odůvodnění 

Klíčem k vysoce kvalitní organické recyklaci biologického odpadu je kvalita a čistota tohoto 

odpadu. Je proto důležité stanovit standardy pro řešení problémů u zdroje tím, že se zajistí 

vysoká čistota oddělené sbíraného biologického odpadu. Podle PN 177 by Komise měla 

vyzvat Evropský výbor pro normalizaci (CEN), aby vytvořil normy kvality pro odpadní 

materiály vstupující do procesu konečné recyklace a pro druhotné suroviny. Stejný požadavek 

by se měl vztahovat i na biologický odpad v článku 22. 

 

 


