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8.3.2017 A8-0034/237 

Poprawka  237 

Davor Škrlec 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują środki, w 

stosownych przypadkach i zgodnie z art. 4 

i 13, zachęcające do: 

2. Państwa członkowskie podejmują 

zgodnie z art. 4 i 13 środki, włącznie z 

systemami identyfikowania i zapewniania 

jakości materiałów początkowych i 

końcowych, mające na celu zapewnienie 

recyklingu organicznego bioodpadów 

w sposób, który gwarantuje wysoki poziom 

ochrony środowiska i którego rezultaty 

spełniają wysokie standardy jakości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka podobna do popr. 200; dodano jedynie frazę „materiałów początkowych i końcowych”. 

Kluczem do wysokiej jakości recyklingu organicznego bioodpadów jest jakość i czystość bioodpadów 

poddawanych recyklingowi organicznemu. Należy zatem koniecznie określić, że systemy zapewniania 

jakości, które mają ustanawiać państwa członkowskie, muszą obejmować zarówno bioodpady 

początkowe, jak i końcowe. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

8.3.2017 A8-0034/238 

Poprawka  238 

Davor Škrlec 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 

wystąpi do europejskich organizacji 

normalizacyjnych o opracowanie 

europejskich norm jakości dla 

bioodpadów wprowadzanych do procesów 

recyklingu organicznego, a także dla 

kompostu i produktów 

pofermentacyjnych, w oparciu o najlepsze 

dostępne praktyki. 

Or. en 

(Poprawka dotycząca bioodpadów na wzór poprawki przyjętej przez komisję ENVI dotyczącej 

innych strumieni odpadów «popr. 177») 

Uzasadnienie 

Kluczem do wysokiej jakości recyklingu organicznego bioodpadów jest jakość i czystość bioodpadów. 

Należy zatem koniecznie określić standardy służące rozwiązaniu problemu u źródła poprzez zapewnienie 

wysokiej czystości selektywnie zbieranych bioodpadów. Zgodnie z popr. 177 Komisja powinna być 

zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem, by Europejski Komitet Normalizacyjny opracował normy 

jakości dla materiałów odpadowych wprowadzanych do procesu ostatecznego recyklingu oraz dla 

surowców wtórnych (popr. 177). Podobnie powinno być w przypadku bioodpadów, o których mowa w 

art. 22. 

 


