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8.3.2017 A8-0034/237 

Ändringsförslag  237 

Davor Škrlec 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De ska vid behov och i enlighet med 

artiklarna 4 och 13 vidta åtgärder för att 

främja 

2. Medlemsstaterna ska i enlighet med 

artiklarna 4 och 13 vidta åtgärder, också i 

form av system för spårbarhet och 

tillförsel- och produktionsrelaterad 

kvalitetssäkring, för att säkerställa 

organisk materialåtervinning av 

biologiskt avfall på ett sätt som motsvarar 

en hög miljöskyddsnivå och med 

produktionsresultat som uppfyller de 

relevanta normerna för hög kvalitet. 

Or. en 

Motivering 

Detta är identiskt med äf 200 med orden ”tillförsel- och produktionsrelaterad” som enda tillägg. Nyckeln 

till en högkvalitativ organisk materialåtervinning av biologiskt avfall är kvaliteten och renheten hos det 

biologiska avfall som förs in i den organiska materialåtervinningen. Det är därför viktigt att precisera att 

de kvalitetssäkringssystem som medlemsstaterna ska upprätta ska beakta både tillförseln av biologiskt 

avfall och produktionen. 
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8.3.2017 A8-0034/238 

Ändringsförslag  238 

Davor Škrlec 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 2008/98/EG 

Artikel 22 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska senast den 

31 december 2018 anmoda de europeiska 

standardiseringsorganisationerna att 

utveckla europeiska kvalitetsstandarder 

för biologiskt avfall som förs in i 

organiska materialåtervinningsprocesser, 

för kompost och för rötrester, utgående 

från bästa tillgängliga praxis. 

Or. en 

(Detta ändringsförslag om biologiskt avfall speglar ändringsförslag som antagits av ENVI för 

andra avfallsflöden (äf 177).) 

Motivering 

Nyckeln till en högkvalitativ organisk materialåtervinning av biologiskt avfall är kvaliteten och renheten 

hos det biologiska avfallet. Det är därför viktigt att fastställa standarder så att man tar itu med problemet 

vid källan genom att säkerställa en hög renhet hos det separat insamlade biologiska avfallet. I enlighet 

med äf 177 är kommissionen skyldig att anmoda CEN att utveckla kvalitetsstandarder för avfall som förs 

in i den slutliga materialåtervinningsprocessen och för sekundära råvaror (äf 177). Detsamma bör göras 

för biologiskt avfall i artikel 22. 

 


