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Davor Škrlec 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με 

την περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 

4 και 13, προκειμένου να ενθαρρύνουν τα 

ακόλουθα: 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 

ιχνηλασιμότητας και συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας που σχετίζονται 

με τις εισροές και τις εκροές, σύμφωνα με 

τα άρθρα 4 και 13, προκειμένου να 

διασφαλίζουν την οργανική ανακύκλωση 

των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 

περιβαλλοντικής προστασίας και προϊόν 

που πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής 

ποιότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι πανομοιότυπη με την τροπολογία 200, με τη μόνη διαφορά ότι προστίθεται η 

διατύπωση «που σχετίζονται με τις εισροές και τις εκροές». Καθοριστικός παράγοντας για την υψηλής 

ποιότητας οργανική ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων είναι η ποιότητα και η καθαρότητα των 

βιολογικών αποβλήτων που εισέρχονται στη διαδικασία οργανικής ανακύκλωσης. Κατά συνέπεια, είναι 

σημαντικό να προσδιορίζεται ότι τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που θα θεσπίσουν τα κράτη μέλη, θα 

λαμβάνουν υπόψη τόσο τις εισροές βιολογικών αποβλήτων όσο και τις εκροές. 
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(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή 

ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης να αναπτύξουν ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας για τα βιολογικά 

απόβλητα που εισέρχονται σε διαδικασίες 

οργανικής ανακύκλωσης, για το κομπόστ 

και για το χώνευμα, με βάση τις βέλτιστες 

διαθέσιμες πρακτικές. 

Or. en 

(Τροπολογία για τα βιολογικά απόβλητα η οποία ακολουθεί το περιεχόμενο της τροπολογίας 

177 που έχει εγκριθεί από την επιτροπή ENVI για άλλες ροές αποβλήτων.) 

Αιτιολόγηση 

Καθοριστικός παράγοντας για την υψηλής ποιότητας οργανική ανακύκλωση των βιολογικών 

αποβλήτων είναι η ποιότητα και η καθαρότητα των βιολογικών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, είναι 

σημαντικό να καθοριστούν πρότυπα για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην πηγή μέσω της 

εξασφάλισης της υψηλής καθαρότητας των χωριστά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων. 

Σύμφωνα με την τροπολογία 177, η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεωθεί να ζητήσει από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν πρότυπα ποιότητας για τα απόβλητα που 

εισέρχονται στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης και για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες 

(τροπολογία 177). Το ίδιο θα πρέπει να προβλέπεται και για τα βιολογικά απόβλητα στο πλαίσιο 

του άρθρου 22. 
 


