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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2008/98/EF 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De træffer, når det er relevant, 

foranstaltninger i henhold til artikel 4 og 13 

for at fremme følgende: 

2. Medlemsstaterne træffer 

foranstaltninger, herunder sporbarheds- 

samt input- og outputrelaterede 

kvalitetssikringsordninger, i henhold til 

artikel 4 og 13 for at sikre organisk 

genanvendelse af bioaffald på en måde, 

der lever op til et højt 

miljøbeskyttelsesniveau, og hvor outputtet 

opfylder relevante høje kvalitetsnormer. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er identisk med AM 200, kun bortset fra tilføjelsen ”input- og outputrelaterede”. Nøglen til 

organisk genanvendelse af høj kvalitet af bioaffald er kvaliteten og renheden af det bioaffald, der tilføres 

organisk genanvendelse. Derfor er det vigtigt at præcisere, at kvalitetssikringsordningerne, som 

medlemsstaterne skal fastlægge, tager både inputtet af bioaffald og outputtet i betragtning. 



 

AM\1119568DA.docx  PE598.523v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

8.3.2017 A8-0034/238 

Ændringsforslag  238 

Davor Škrlec 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Affald 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2008/98/EF 

Artikel 22 – stk. 2a (nyt) 
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 Kommissionen anmoder senest den 31. 

december 2018 de europæiske 

standardiseringsorganisationer om at 

udvikle europæiske kvalitetsstandarder 

for bioaffald, der tilføres organiske 

genanvendelsesprocesser, for kompost og 

for afgasset bioaffald på grundlag af de 

bedste tilgængelige praksisser. 

Or. en 

(Formulering for bioaffald svarende til ændringsforslaget som vedtaget af ENVI for andre 

affaldsstrømme (AM 177)). 

Begrundelse 

Nøglen til organisk genanvendelse af høj kvalitet af bioaffald er bioaffaldets kvalitet og renhed. Derfor er 

det vigtigt at fastsætte standarder for at gøre noget ved problemet ved kilden ved at sikre høj renhed for 

særskilt indsamlet bioaffald. Ifølge AM 177 er Kommissionen forpligtet til at anmode CEN om at udvikle 

kvalitetsstandarder for affaldsmaterialer, der tilføres den endelige genanvendelsesproces, og for 

sekundære råstoffer. Det samme bør gøres for bioaffald i artikel 22. 

 


