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8.3.2017 A8-0034/237 

Grozījums Nr.  237 

Davor Škrlec 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atkritumi 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 13. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

22. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tās pēc vajadzības un saskaņā ar 4. un 13. 

pantu veic pasākumus, lai veicinātu: 
2. Dalībvalstis veic pasākumus, tostarp 

ievieš izsekojamības shēmas un ar ielaidi, 

kā arī rezultātu saistītas kvalitātes 

nodrošināšanas shēmas, saskaņā ar 4. un 

13. pantu, lai nodrošinātu bioatkritumu 

organisko pārstrādi tādā veidā, ka tiek 

nodrošināts augsts vides aizsardzības 

līmenis un rezultāts atbilst attiecīgiem 

augstiem kvalitātes standartiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir identisks 200. grozījumam, pievienoti ir tikai vārdi "ar ielaidi, kā arī rezultātu 

saistītas". Bioloģisko atkritumu kvalitatīvu organisko pārstrādi var nodrošināt vienīgi 

gadījumā, kad organiskajai pārstrādei paredzētie bioloģiskie atkritumi ir kvalitatīvi un bez 

piemaisījumiem.  Tāpēc ir svarīgi konkrēti noteikt, ka dalībvalstu kvalitātes nodrošināšanas 

shēmās ir jāņem vērā gan ielaide, gan rezultāts. 
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8.3.2017 A8-0034/238 

Grozījums Nr.  238 

Davor Škrlec 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atkritumi 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 13. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

22. pants – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim 

pieprasa Eiropas standartizācijas 

organizācijām, pamatojoties uz labāko 

paraugpraksi, izstrādāt Eiropas kvalitātes 

standartus bioloģiskajiem atkritumiem, 

kas nonāk organiskās pārstrādes procesos 

komposta vai digestāta ieguvei. 

Or. en 

(Grozījums atbilst ENVI komitejas pieņemtajam grozījumam (177.) attiecībā uz citām 

atkritumu plūsmām, bet šajā gadījumā tas attiecināts uz bioloģiskajiem atkritumiem) 

Pamatojums 

Bioloģisko atkritumu kvalitatīvu organisko pārstrādi var nodrošināt vienīgi gadījumā, kad 

bioloģiskie atkritumi ir kvalitatīvi un bez piemaisījumiem. Tāpēc ir svarīgi noteikt standartus, 

lai risinātu problēmu jau sākumposmā, nodrošinot ka dalīti savāktie bioloģiskie atkritumi ir 

bez piemaisījumiem. Saskaņā ar 177. grozījumu Komisijai ir jāpieprasa Eiropas 

standartizācijas komitejai izstrādāt kvalitātes standartus atkritumu materiāliem, kas nonāk 

galīgās pārstrādes procesā, un otrreizējām izejvielām. Tas pats ir jānosaka 22. pantā 

attiecībā uz bioloģiskajiem atkritumiem  

 

 


