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8.3.2017 A8-0034/237 

Amendement  237 

Davor Škrlec 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen passende maatregelen 

en bevorderen overeenkomstig de artikelen 

4 en 13, het volgende: 

2. De lidstaten nemen passende 

maatregelen, met inbegrip van 

traceerbaarheid en input- en 

outputgerelateerde systemen voor 

kwaliteitsborging, overeenkomstig de 

artikelen 4 en 13, om ervoor te zorgen dat 

bioafval aan een proces van organische 

recyclage wordt onderworpen op een wijze 

die een hoge mate van milieubescherming 

biedt en waarvan de output aan de 

relevante strenge kwaliteitsnormen 

voldoet. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is identiek aan amendement 200, met als enige toevoeging de woorden "input- en 

outputgerelateerde". Cruciaal voor kwalitatief hoogwaardige organische recyclage van bioafval zijn de 

kwaliteit en zuiverheid van het bioafval dat voor organische recyclage wordt aangeboden. Het is dan ook 

belangrijk te specificeren dat de kwaliteitsborgingssystemen die de lidstaten moeten vaststellen, moeten 

kijken naar zowel de input van het bioafval als naar de output. 
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8.3.2017 A8-0034/238 

Amendement  238 

Davor Škrlec 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Uiterlijk op 31 december 2018 verzoekt de 

Commissie de Europese normalisatie-

instellingen om op basis van de beste 

beschikbare werkwijzen Europese 

kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor 

bioafval dat in organische 

recyclageprocessen terechtkomt, voor 

compost en voor digestaat. 

Or. en 

(Gelijkaardig amendement voor bioafval zoals het door ENVI goedgekeurde amendement 

voor andere afvalstromen (am. 177).) 

Motivering 

Cruciaal voor kwalitatief hoogwaardige organische recyclage van bioafval zijn de kwaliteit en zuiverheid 

van het bioafval. Daarom is het belangrijk normen vast te stellen die het probleem bij de bron aanpakken 

door een grote zuiverheid van het gescheiden ingezameld bioafval te waarborgen. Volgens 

amendement 177 moet de Commissie worden verplicht het CEN te verzoeken kwaliteitsnormen te 

ontwikkelen voor afvalstoffen die in het eindproces van de recyclage terechtkomen alsook voor 

secundaire grondstoffen (am. 177). Hetzelfde moet worden gedaan voor bioafval in artikel 22. 

 


