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SL Združena v raznolikosti SL 

8.3.2017 A8-0034/237 

Predlog spremembe  237 

Davor Škrlec 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Po potrebi in v skladu s členoma 4 in 13 

sprejmejo ukrepe za spodbujanje: 

2. Države članice v skladu s členoma 4 in 

13 sprejmejo ukrepe, vključno s 

sledljivostjo in shemami za zagotavljanje 

kakovosti v povezavi z vhodnimi in 

izhodnimi količinami, s katerimi 

zagotovijo organsko recikliranje bioloških 

odpadkov na način, ki izpolnjuje visoko 

raven varstva okolja, in katerih izhodna 

količina dosega ustrezne visoke standarde 

kakovosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je popolnoma enak predlogu spremembe št. 200, dodana je le  besedna zveza „v 

povezavi z vhodnimi in izhodnimi količinami “. Za visokokakovostno organsko recikliranje bioloških 

odpadkov je ključnega pomena kakovost in čistost bioloških odpadkov, ki  se organsko reciklirajo. Zato je 

treba podrobno opredeliti, da se pri shemah za zagotavljanje kakovosti, ki jih uvedejo države članice, 

upoštevajo tako vhodne kot izhodne količine organskih odpadkov. 
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8.3.2017 A8-0034/238 

Predlog spremembe  238 

Davor Škrlec 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 22 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija do 31. decembra 2018 od 

evropskih organizacij za standardizacijo 

zahteva, naj na podlagi primerov 

najboljše razpoložljive prakse razvijejo 

evropske standarde kakovosti za biološke 

odpadke, ki se vnašajo v postopek 

organskega recikliranja, ter za kompost in 

pregnito blato. 

Or. en 

Odraža predlog spremembe o bioloških odpadkih, ki so ga v odboru ENVI sprejeli za druge 

tokove odpadkov (predlog spremembe št. 177).  

Obrazložitev 

Za visokokakovostno organsko recikliranje bioloških odpadkov  je ključnega pomena kakovost in čistost 

bioloških odpadkov . Zato je treba določiti standarde za obravnavanje problema pri viru, in sicer z 

zagotovitvijo visoke čistosti ločeno zbranih bioloških odpadkov. V skladu s predlogom spremembe št. 177 

bi morala  Komisija zahtevati, da Evropski odbor za standardizacijo (CEN) določi standarde kakovosti za 

odpadne materiale, vnesene v končni postopek recikliranja, ter za sekundarne surovine. Enako bi moralo 

veljati za biološke odpadke v členu 22. 

 


