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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/237 

Módosítás  237 

Davor Škrlec 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2008/98/EK irányelv 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok adott esetben és a 4. és a 13. 

cikkel összhangban intézkedéseket hoznak 

az alábbiak ösztönzése érdekében: 

(2) A tagállamok a 4. és a 13. cikkel 

összhangban intézkedéseket hoznak, 

ideértve a nyomonkövethetőségi és a be- 

és kimeneti minőségbiztosítási 

rendszereket is, a biohulladékok oly 

módon történő szerves 

újrafeldolgozásának biztosítása 
érdekében, amely megfelel a magas szintű 

környezetvédelemnek, és amelynek 

eredménye megfelel a vonatkozó, szigorú 

minőségi szabványoknak. 

Or. en 

Indokolás 

Azonos a 200. módosítással, a „be- és kimeneti” kiegészítéssel. A biohulladék szerves 

újrafeldolgozásának fontos tényezője a szerves újrafeldolgozásra kerülő biohulladék tisztasága. Ezért 

fontos kifejteni, hogy a tagállamok által meghatározandó minőségbiztosítási rendszereknek a 

biohulladék-bemenetre és kimenetre egyaránt kell vonatkozniuk. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/238 

Módosítás  238 

Davor Škrlec 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2008/98/EK irányelv 

22 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság 2018. december 31-ig felkéri 

az európai szabványügyi szerveket, hogy a 

szerves újrafeldolgozási eljárásba kerülő 

biohulladékra, a komposztra és a 

fermentált anyagokra vonatkozóan 

dolgozzanak ki a rendelkezésre álló bevált 

gyakorlatokon alapuló európai minőségi 

szabványokat. 

Or. en 

(A többi hulladékáramra vonatkozóan az ENVI bizottság által elfogadott (177.) módosítás 

tükrözése a biohulladékra vonatkozóan.) 

Indokolás 

A biohulladék szerves újrafeldolgozásának fontos tényezője a biohulladék tisztasága. Ezért fontos 

szabványok kidolgozása a probléma forrásánál való megoldása, így az elkülönítetten gyűjtött biohulladék 

nagy tisztaságának biztosítása érdekében. A 177. módosítás értelmében a Bizottságnak kötelessége 

felkérni a CEN-t hogy a végső újrafeldolgozási eljárásba kerülő hulladékanyagokra és a másodlagos 

nyersanyagokra vonatkozóan dolgozzon ki minőségi szabványokat. (177. módosítás) A 22. cikkben 

ugyanezt kell érvényesíteni a biohulladékra vonatkozóan. 

 


