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Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 22 – paragraful 1 – punctul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsuri, dacă este cazul 

și în conformitate cu articolele 4 și 13, 

pentru a încuraja următoarele: 

2. Statele membre iau măsuri, incluzând 

sisteme de trasabilitate si de asigurare a 

calității în ceea ce privește intrările și 

ieșirile, în conformitate cu articolele 4 și 

13, pentru a garanta că reciclarea 

organică a deșeurilor biologice se produce 

într-un mod care asigură un grad ridicat 

de protecție a mediului și că rezultatele 

acestei reciclări respectă standarde 

relevante de înaltă calitate. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul text este identic cu AM 200, adăugându-se doar „în ceea ce privește intrările și ieșirile”. 

Pentru reciclarea organică de înaltă calitate a deșeurilor biologice sunt esențiale atât calitatea, cât și 

puritatea deșeurilor biologice care sunt supuse reciclării organice. Prin urmare, este important să se 

specifice ca sistemele de asigurare a calității care urmează să fie create de statele membre să se 

concentreze atât pe intrările de deșeuri biologice, cât și pe ieșiri. 
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Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 22 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Până la 31 decembrie 2018, Comisia 

solicită organizațiilor de standardizare 

europene să elaboreze standarde 

europene de calitate pentru deșeurile 

biologice care intră în procese de 

reciclare organică, pentru compost și 

pentru digestat, pe baza celor mai bune 

practici disponibile. 

Or. en 

(Amendament pentru deșeuri biologice, în oglindă cu cel adoptat de ENVI pentru alte fluxuri 

de deșeuri (AM 177). 

Justificare 

Pentru reciclarea organică de înaltă calitate a deșeurilor biologice sunt esențiale atât calitatea, cât și 

puritatea deșeurilor biologice. Prin urmare, este esențial să se stabilească norme pentru a ataca 

problema la sursă prin asigurarea unei purități înalte a deșeurilor biologice colectate separat. Potrivit 

AM 177, Comisia ar trebui să fie obligată să solicite ESO să dezvolte standarde de calitate pentru 

deșeurile care intră în procesul de reciclare final și pentru materiile prime secundare (AM 177). Ar 

trebui să se introducă aceeași prevedere pentru deșeurile biologice la articolul 22. 

 


