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Amendamentul 1
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. având în vedere rezoluția legislativă a 
Parlamentului European din 17 ianuarie 
2002 referitoare la poziția comună finală 
a Consiliului în vederea adoptării deciziei 
Parlamentului European și a Consiliului 
de stabilire a celui de-al șaselea program 
comunitar de acțiune pentru mediu; 

Or. it

Amendamentul 2
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât „o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor” 
este una dintre inițiativele-pilot din cadrul 
strategiei Europa 2020, iar eficiența din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
ar trebui, prin urmare, încurajată;    
întrucât reciclarea deșeurilor biologice 
contribuie la creșterea eficienței din 
punctul de vedere al utilizării resurselor;    

Or. en

Amendamentul 3
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât cel de-al șaselea Program 
comunitar de acțiune pentru mediu 2001 
– 2010 din 22 iulie 2002 a obligat, 
conform articolului 8 alineatul (2) 
punctul (iv), Comisia să elaboreze o 
legislație în materie de deșeuri 
biodegradabile ca o acțiune prioritară în 
vederea realizării obiectivului privind 
utilizarea și gestionarea durabile ale 
resurselor naturale și ale de deșeurilor, 
dar, chiar și după opt ani, nu a urmat 
nicio propunere legislativă, fapt 
inacceptabil;     

Or. en

Amendamentul 4
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. observând că sensul conceptului de 
deșeu biologic, astfel cum este utilizat în 
cartea verde, este prea restrâns și nu 
reflectă realitatea: diversitatea deșeurilor 
biologice transformate în compost sau 
digestat (și apoi în compost) este mult mai 
mare;  

Or. en

Amendamentul 5
Andrés Perello Rodríguez

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât gestionarea adecvată a 
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deșeurilor biologice aduce avantaje nu 
numai din punctul de vedere al mediului, 
ci și avantaje sociale și economice;       

Or. es

Amendamentul 6
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Directiva 99/31/CE privind 
depozitele de deșeuri nu oferă suficiente 
instrumente pentru gestionarea durabilă a 
deșeurilor organice;   

Or. it

Amendamentul 7
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât normele referitoare la 
gestionarea deșeurilor biologice sunt 
fragmentare, iar instrumentele legislative 
actuale nu sunt suficiente pentru a atinge 
obiectivele menționate ale gestionării 
eficiente a deșeurilor biologice; întrucât, 
în consecință, este necesară o directivă 
specifică pentru gestionarea deșeurilor 
biologice; întrucât colectarea tuturor 
diverselor norme referitoare la 
gestionarea deșeurilor biologice într-un 
singur act legislativ ar fi un exercițiu în 
materie de excelență legislativă și de mai 
bună legiferare și ar asigura, în același 
timp, simplificarea, sporirea certitudinii 
juridice și a clarității, garantând astfel 
încrederea pe termen lung a publicului și 

eliminat
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a investitorilor privați;

Or. en

Amendamentul 8
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât normele referitoare la 
gestionarea deșeurilor biologice sunt 
fragmentare, iar instrumentele legislative 
actuale nu sunt suficiente pentru a atinge 
obiectivele menționate ale gestionării 
eficiente a deșeurilor biologice; întrucât, în 
consecință, este necesară o directivă 
specifică pentru gestionarea deșeurilor 
biologice; întrucât colectarea tuturor 
diverselor norme referitoare la gestionarea 
deșeurilor biologice într-un singur act 
legislativ ar fi un exercițiu în materie de 
excelență legislativă și de mai bună 
legiferare și ar asigura, în același timp, 
simplificarea, sporirea certitudinii juridice 
și a clarității, garantând astfel încrederea pe 
termen lung a publicului și a investitorilor 
privați;

C. întrucât normele referitoare la 
gestionarea deșeurilor biologice sunt 
fragmentare, iar instrumentele legislative 
actuale nu sunt suficiente pentru a atinge 
obiectivele menționate ale gestionării 
eficiente a deșeurilor biologice; întrucât, în 
consecință, ar putea fi utilă elaborarea 
unei directive specifice ca o posibilitate de 
gestionare a deșeurilor biologice; întrucât, 
în contextul consolidării legislației UE în 
materie de deșeuri, ar putea să aibă în 
vedere, ca o alternativă, că reunirea
tuturor diverselor norme referitoare la 
gestionarea deșeurilor biologice într-un 
singur act legislativ ar fi un exercițiu în 
materie de excelență legislativă și de mai 
bună legiferare și ar asigura, în același 
timp, simplificarea, sporirea certitudinii 
juridice și a clarității, garantând astfel 
încrederea pe termen lung a publicului și a 
investitorilor privați;

Or. en

Amendamentul 9
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât normele referitoare la 
gestionarea deșeurilor biologice sunt 

C. întrucât normele referitoare la 
gestionarea deșeurilor biologice sunt 
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fragmentare, iar instrumentele legislative 
actuale nu sunt suficiente pentru a atinge 
obiectivele menționate ale gestionării 
eficiente a deșeurilor biologice; întrucât, în 
consecință, este necesară o directivă 
specifică pentru gestionarea deșeurilor 
biologice; întrucât colectarea tuturor 
diverselor norme referitoare la gestionarea 
deșeurilor biologice într-un singur act 
legislativ ar fi un exercițiu în materie de 
excelență legislativă și de mai bună 
legiferare și ar asigura, în același timp, 
simplificarea, sporirea certitudinii juridice
și a clarității, garantând astfel încrederea 
pe termen lung a publicului și a 
investitorilor privați;

fragmentare, iar instrumentele legislative 
actuale nu sunt suficiente pentru a atinge 
obiectivele menționate ale gestionării 
eficiente a deșeurilor biologice; întrucât, în 
consecință, este necesară o directivă 
specifică pentru gestionarea deșeurilor 
biologice; întrucât colectarea tuturor 
diverselor norme referitoare la gestionarea 
deșeurilor biologice într-un singur act 
legislativ ar fi un exercițiu în materie de 
excelență legislativă și de mai bună 
legiferare și ar asigura, în același timp, 
simplificarea, sporirea clarității, 
supravegherea și controlul mai bun al 
aplicării și creșterea certitudinii juridice, 
garantând astfel încrederea pe termen lung 
a publicului și a investitorilor privați;

Or. en

Amendamentul 10
Andrés Perello Rodríguez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, conform concluziilor 
conferinței privind reciclarea deșeurilor 
biologice în Europa, ce a avut loc la 
Barcelona, la 15 februarie 2010, cu 
participarea Consiliului, a Comisiei și a 
Parlamentului European, (*) este necesar 
să se ia măsuri pentru a se crea un cadru 
legislativ european în materie de deșeuri 
biologice, având în vedere că ne aflăm 
într-un moment-cheie pentru realizarea 
de progrese în vederea reglementării 
acestei chestiuni;
*Consiliul UE – Notă a secretariatului, 9 
martie 2010

Or. es
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Amendamentul 11
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o directivă specifică privind 
deșeurile biologice ar trebui să dispună de 
flexibilitatea necesară pentru a acoperi 
diversele opțiuni de gestionare 
disponibile, ținând seama de faptul că 
există un număr ridicat de variabile și de 
considerente de natură locală, de care 
trebuie să se țină cont;

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Struan Stevenson

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o directivă specifică privind 
deșeurile biologice ar trebui să dispună de 
flexibilitatea necesară pentru a acoperi 
diversele opțiuni de gestionare disponibile, 
ținând seama de faptul că există un număr 
ridicat de variabile și de considerente de 
natură locală, de care trebuie să se țină 
cont;

D. întrucât o legislație specifică privind 
deșeurile biologice ar trebui să dispună de 
flexibilitatea necesară pentru a acoperi 
diversele opțiuni de gestionare disponibile, 
ținând seama de faptul că există un număr 
ridicat de variabile și de considerente de 
natură locală, de care trebuie să se țină 
cont;

Or. en

Amendamentul 13
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Considerentul E 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât deșeurile biologice reprezintă 
mai bine de 30% dintre deșeurile urbane 
solide; întrucât volumul de deșeuri 
biologice este în creștere în Uniunea 
Europeană, reprezentând o sursă 
semnificativă de emisii de gaze cu efect de 
seră și prezentând alte efecte negative 
pentru mediu la eliminarea lor în 
depozitele de deșeuri;

E. întrucât deșeurile biologice reprezintă 
mai bine de 30% dintre deșeurile urbane 
solide; întrucât volumul de deșeuri 
biologice este în creștere în Uniunea 
Europeană, reprezentând o sursă 
semnificativă de emisii de gaze cu efect de 
seră și prezentând alte efecte negative 
pentru mediu la eliminarea lor în 
depozitele de deșeuri, în condițiile în care 
gestionarea deșeurilor este a patra mare 
sursă de gaze cu efect de seră;

Or. ro

Amendamentul 14
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în realitate, nu numai 
deșeurile biologice menajere sunt tratate 
în mod durabil; gama deșeurilor biologice 
este mult mai largă; 

Or. en

Amendamentul 15
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. marcând potențialul neexplorat al 
gestionării deșeurilor biologice în 
conformitate cu politicile foarte diverse ale 
fiecărui stat membru; întrucât este necesară 
îmbunătățirea gestionării acestor deșeuri 
pentru a obține o gestionare eficientă și 

F. remarcând potențialul neexplorat al 
gestionării deșeurilor biologice în 
conformitate cu politicile foarte diverse ale 
fiecărui stat membru; întrucât este necesară 
îmbunătățirea gestionării acestor deșeuri 
pentru a obține o gestionare eficientă și 
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durabilă a resurselor; întrucât activitatea de
recuperare a deșeurilor biologice ar trebui 
consolidată pentru a atinge obiectivele în 
materie de reciclare și de energii 
regenerabile, contribuind, astfel, la 
atingerea obiectivelor strategiei UE-2020;

durabilă a resurselor; întrucât activitatea de
valorificare a deșeurilor biologice ar trebui 
consolidată pentru a atinge obiectivele în 
materie de reciclare și de energii 
regenerabile, contribuind, astfel, la 
atingerea obiectivelor strategiei UE-2020, 
în special în cadrul inițiativei-pilot privind 
eficiența din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 16
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. marcând potențialul neexplorat al 
gestionării deșeurilor biologice în 
conformitate cu politicile foarte diverse ale 
fiecărui stat membru; întrucât este necesară 
îmbunătățirea gestionării acestor deșeuri 
pentru a obține o gestionare eficientă și 
durabilă a resurselor; întrucât activitatea de
recuperare a deșeurilor biologice ar trebui 
consolidată pentru a atinge obiectivele în 
materie de reciclare și de energii 
regenerabile, contribuind, astfel, la 
atingerea obiectivelor strategiei UE-2020;

F. remarcând potențialul neexplorat al 
gestionării deșeurilor biologice în 
conformitate cu politicile foarte diverse ale 
fiecărui stat membru; întrucât este necesară 
îmbunătățirea gestionării acestor deșeuri 
pentru a obține o gestionare eficientă și 
durabilă a resurselor; întrucât activitatea de
colectare separată a deșeurilor biologice ar 
trebui consolidată pentru a atinge 
obiectivele în materie de reciclare, 
contribuind, astfel, la atingerea obiectivelor 
strategiei UE-2020;

Or. en

Amendamentul 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar 
trebui structurată ținând seama de „ierarhia 
deșeurilor”: prevenire și reducere, 

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar 
trebui structurată ținând seama de „ierarhia 
deșeurilor”: prevenire și reducere, 
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refolosire, reciclare, alte tipuri de 
valorificare, în special în scopuri 
energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare 
în depozite de deșeuri (în conformitate cu 
articolul 4 din Directiva-cadru privind 
deșeurile); întrucât prevenirea constituie 
obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor 
biologice; întrucât prevenirea face posibilă, 
în special, evitarea deșeurilor alimentare și 
a deșeurilor vegetale, de exemplu printr-o 
proiectare mai bună a parcurilor publice, 
folosind plante și copaci ce necesită o 
întreținere redusă;

refolosire, reciclare, alte tipuri de 
valorificare, în special în scopuri 
energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare 
în depozite de deșeuri (în conformitate cu 
articolul 4 din Directiva-cadru privind 
deșeurile); întrucât prevenirea constituie 
obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor 
biologice; întrucât prevenirea face posibilă, 
în special, evitarea deșeurilor alimentare și 
a deșeurilor vegetale, de exemplu printr-o 
proiectare mai bună a parcurilor publice, 
folosind plante și copaci ce necesită o 
întreținere redusă, dar, dacă se stabilește, 
conform ierarhiei deșeurilor, că 
prevenirea deșeurilor este imposibilă, este 
adecvat să se ia o decizie cu privire la 
tratarea deșeurilor biodegradabile 
printr-o metodă prin care nu se produce 
energie, dar se păstrează substanțele 
nutritive (compostare) sau printr-o 
metodă prin care se produce energie, dar 
se și păstrează substanțele nutritive 
(producerea de biogaz);

Or. lt

Amendamentul 18
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar 
trebui structurată ținând seama de "ierarhia 
deșeurilor": prevenire și reducere, 
refolosire, reciclare, alte tipuri de 
valorificare, în special în scopuri 
energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare 
în depozite de deșeuri (în conformitate cu 
articolul 4 din Directiva-cadru privind 
deșeurile); întrucât prevenirea constituie 
obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor 
biologice; întrucât prevenirea face posibilă, 
în special, evitarea deșeurilor alimentare și 
a deșeurilor vegetale, de exemplu printr-o 

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar 
trebui structurată ținând seama de "ierarhia 
deșeurilor": prevenire și reducere, 
refolosire, reciclare, alte tipuri de 
valorificare, în special în scopuri 
energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare 
în depozite de deșeuri (în conformitate cu 
articolul 4 din Directiva-cadru privind 
deșeurile); întrucât prevenirea constituie 
obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor 
biologice; întrucât prevenirea face posibilă, 
în special, evitarea deșeurilor alimentare și 
a deșeurilor vegetale, de exemplu printr-o 
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proiectare mai bună a parcurilor publice, 
folosind plante și copaci ce necesită o 
întreținere redusă;

proiectare mai bună a parcurilor publice, 
folosind plante și copaci ce necesită o 
întreținere redusă; întrucât există 
tehnologii sau metode care permit o 
gestiune mai eficientă a deșeurilor 
biologice, iar autoritățile publice ar trebui 
să ofere un exemplu prin adoptarea 
acestora în domeniul public;

Or. ro

Amendamentul 19
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar 
trebui structurată ținând seama de „ierarhia 
deșeurilor”: prevenire și reducere, 
refolosire, reciclare, alte tipuri de 
valorificare, în special în scopuri 
energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare 
în depozite de deșeuri (în conformitate cu 
articolul 4 din Directiva-cadru privind 
deșeurile); întrucât prevenirea constituie 
obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor 
biologice; întrucât prevenirea face 
posibilă, în special, evitarea deșeurilor 
alimentare și a deșeurilor vegetale, de 
exemplu printr-o proiectare mai bună a 
parcurilor publice, folosind plante și copaci 
ce necesită o întreținere redusă;

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar 
trebui structurată ținând seama de „ierarhia 
deșeurilor”: prevenire și reducere, 
refolosire, reciclare, alte tipuri de 
valorificare, în special în scopuri 
energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare 
în depozite de deșeuri (în conformitate cu 
articolul 4 din Directiva-cadru privind 
deșeurile); întrucât prevenirea constituie 
obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor 
biologice; întrucât colectarea separată face 
posibilă, în special, gestionarea optimă a 
anumitor tipuri de deșeuri, cum ar fi 
deșeurile menajere și deșeurile provenite 
de la unitățile de restaurație colectivă care 
folosesc vase de unică folosință 
biodegradabile și care pot fi compostate, 
precum și o gestionare mai bună a 
parcurilor și grădinilor, folosind plante și 
copaci ce necesită o întreținere redusă;    

Or. it
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Amendamentul 20
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar 
trebui structurată ținând seama de „ierarhia 
deșeurilor”: prevenire și reducere, 
refolosire, reciclare, alte tipuri de 
valorificare, în special în scopuri 
energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare 
în depozite de deșeuri (în conformitate cu 
articolul 4 din Directiva-cadru privind 
deșeurile); întrucât prevenirea constituie 
obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor 
biologice; întrucât prevenirea face posibilă, 
în special, evitarea deșeurilor alimentare și 
a deșeurilor vegetale, de exemplu printr-o 
proiectare mai bună a parcurilor publice, 
folosind plante și copaci ce necesită o 
întreținere redusă;

G. întrucât gestionarea acestor deșeuri ar 
trebui structurată ținând seama de „ierarhia 
deșeurilor”: prevenire și reducere, 
refolosire, reciclare, alte tipuri de 
valorificare, în special în scopuri 
energetice și, ca ultimă opțiune, depozitare 
în depozite de deșeuri (în conformitate cu 
articolul 4 din Directiva-cadru privind 
deșeurile); întrucât prevenirea constituie 
obiectivul prioritar al gestionării deșeurilor 
biologice; întrucât prevenirea face posibilă, 
în special, evitarea deșeurilor alimentare și 
a deșeurilor vegetale, de exemplu printr-o 
proiectare mai bună a consumului de 
alimente la nivel de consumator și de 
furnizare de produse alimentare, a 
compostării la domiciliu sau prin 
proiectarea parcurilor publice, folosind 
plante și copaci ce necesită o întreținere 
redusă;

Or. en

Amendamentul 21
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât deșeurile biologice umede 
scad eficiența incinerării; întrucât 
incinerarea deșeurilor biologice este 
încurajată în mod indirect prin Directiva 
privind producerea de energie electrică 
din surse regenerabile de energie;  
întrucât deșeurile biologice pot să 
contribuie mai mult la combaterea 
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schimbărilor climatice prin reciclarea 
acestora și transformarea lor în compost 
pentru a îmbunătăți calitatea solului și a 
capta carbonul, aspect care nu este în 
prezent promovat prin Directiva privind 
producerea de energie electrică din surse 
regenerabile de energie;  

Or. en

Amendamentul 22
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât compostarea deșeurilor 
organice face posibilă reciclarea 
produselor biodegradabile și care pot fi 
compostate, acestea făcând deja obiectul 
unei inițiative comunitare (Inițiativa 
privind piețele-pilot);  

Or. it

Amendamentul 23
Andrés Perello Rodríguez

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât deșeurile biologice sunt 
importante pentru combaterea 
schimbărilor climatice și prezintă un 
potențial de combatere a degradării 
solului și de promovare a producției de 
energii regenerabile;       

H. întrucât, dacă se dorește realizarea de 
progrese înspre o gestionare a deșeurilor 
biologice eficientă din punctul de vedere 
al mediului, această chestiune trebuie 
abordată dintr-o perspectivă integrată în 
ceea ce privește politica energetică și 
politica în materie de protecția solului, în 
conformitate cu obiectivele de atenuare a 
schimbărilor climatice; întrucât, în 
special, deșeurile biologice sunt importante 
pentru promovarea producției de energii 
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regenerabile;

Or. es

Amendamentul 24
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât deșeurile biologice sunt 
importante pentru combaterea schimbărilor 
climatice și prezintă un potențial de 
combatere a degradării solului și de 
promovare a producției de energii 
regenerabile;

H. întrucât deșeurile biologice sunt 
importante pentru combaterea schimbărilor 
climatice și prezintă un potențial de 
combatere a degradării solului și de 
promovare a producției de energii 
regenerabile; un alt avantaj îl reprezintă 
conservarea biodiversității în cazurile în 
care deșeurile biologice tratate sunt 
utilizate ca înlocuitor al turbei, 
protejându-se astfel ecosistemele specifice 
zonelor umede;   

Or. en

Amendamentul 25
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât deșeurile biologice sunt 
importante pentru combaterea schimbărilor 
climatice și prezintă un potențial de 
combatere a degradării solului și de 
promovare a producției de energii 
regenerabile;

H. întrucât deșeurile biologice sunt 
importante pentru combaterea schimbărilor 
climatice și prezintă un potențial de 
combatere a degradării solului;

Or. en
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Amendamentul 26
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât digestia anaerobă pentru 
producerea de biogaz din deșeuri 
biologice poate avea o contribuție 
valoroasă la gestionarea durabilă a 
resurselor în UE și la realizarea 
obiectivelor UE privind producerea de 
energie din surse regenerabile în mod 
durabil; 

Or. en

Amendamentul 27
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Considerentul I 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât deșeurile biologice ar trebui 
considerate o resursă naturală prețioasă, 
care poate fi folosită pentru a produce 
compost de înaltă calitate, ajutând astfel la 
combaterea degradării solului în Europa, la 
menținerea productivității solului, la 
reducerea folosirii îngrășămintelor chimice 
și la îmbunătățirea capacității de retenție a 
apei de către sol;

I. întrucât deșeurile biologice ar trebui 
considerate o resursă naturală prețioasă, 
care poate fi folosită pentru a produce 
compost de înaltă calitate, ajutând astfel la 
combaterea degradării solului în Europa, la 
menținerea productivității solului, la 
reducerea folosirii îngrășămintelor chimice 
în agricultură, în special cele pe bază de 
fosfor, și la îmbunătățirea capacității de 
retenție a apei de către sol;

Or. ro

Amendamentul 28
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul I 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât deșeurile biologice ar trebui 
considerate o resursă naturală prețioasă, 
care poate fi folosită pentru a produce 
compost de înaltă calitate, ajutând astfel la 
combaterea degradării solului în Europa, la 
menținerea productivității solului, la 
reducerea folosirii îngrășămintelor chimice 
și la îmbunătățirea capacității de retenție a 
apei de către sol;

I. întrucât deșeurile biologice ar trebui 
considerate o resursă naturală valoroasă, 
care poate fi folosită pentru a produce 
compost de înaltă calitate, ajutând astfel la 
combaterea degradării solului în Europa, la 
menținerea productivității solului, la 
reducerea folosirii îngrășămintelor chimice 
și la îmbunătățirea capacității de retenție a 
apei de către sol;

Or. en

Amendamentul 29
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât trebuie definite standarde de 
calitate pentru tratarea deșeurilor biologice 
și pentru calitatea compostului; întrucât 
reglementarea parametrilor de calitate a 
compostului va face posibilă creșterea 
încrederii consumatorilor în acest produs; 
întrucât compostul ar trebui clasificat în 
funcție de calitatea sa;

J. întrucât trebuie definite standarde de 
calitate pentru tratarea deșeurilor biologice 
și pentru calitatea compostului; întrucât 
reglementarea parametrilor de calitate a 
compostului va face posibilă creșterea 
încrederii consumatorilor în acest produs; 
întrucât compostul ar trebui clasificat în 
funcție de calitatea sa, în măsura în care 
utilizarea acestuia nu va avea un efect 
negativ asupra solului și a apei subterane, 
și, în special, asupra produselor agricole 
provenind din solul respectiv;

Or. en

Amendamentul 30
Andrés Perello Rodríguez

Propunere de rezoluție
Considerentul J 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât trebuie definite standarde de 
calitate pentru tratarea deșeurilor biologice 
și pentru calitatea compostului; întrucât 
reglementarea parametrilor de calitate a 
compostului va face posibilă creșterea 
încrederii consumatorilor în acest produs; 
întrucât compostul ar trebui clasificat în 
funcție de calitatea sa;

J. întrucât trebuie definite standarde de 
calitate pentru tratarea deșeurilor biologice 
și pentru calitatea compostului; întrucât 
reglementarea parametrilor de calitate a 
compostului, inclusiv o abordare integrată 
care să asigure trasabilitatea, calitatea și 
utilizarea în condiții de siguranță, va face 
posibilă creșterea încrederii consumatorilor 
în acest produs; întrucât compostul ar 
trebui, de asemenea, clasificat în funcție de 
calitatea sa;

Or. es

Amendamentul 31
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât trebuie definite standarde de 
calitate pentru tratarea deșeurilor biologice 
și pentru calitatea compostului; întrucât 
reglementarea parametrilor de calitate a 
compostului va face posibilă creșterea 
încrederii consumatorilor în acest produs; 
întrucât compostul ar trebui clasificat în 
funcție de calitatea sa;

J. întrucât trebuie definite standarde de 
calitate la nivelul UE pentru tratarea 
deșeurilor biologice și pentru calitatea 
compostului; întrucât reglementarea 
parametrilor de calitate a compostului va 
face posibilă creșterea încrederii 
consumatorilor în acest produs; întrucât 
compostul ar trebui clasificat în funcție de 
calitatea sa;

Or. lt

Amendamentul 32
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât se poate să fie nevoie de 
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măsuri de protecție pentru garantarea 
faptului că utilizarea compostului nu va 
avea ca rezultat poluarea solului sau a 
apei subterane;

Or. en

Amendamentul 33
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât în momentul de față colectarea 
separată face posibilă prevenirea 
contaminării și ajută la atingerea 
obiectivului de a obține compost de înaltă 
calitate, furnizând materiale de calitate 
pentru reciclarea deșeurilor biologice și 
eficientizând valorificarea energetică;

L. întrucât, în momentul de față, colectarea 
separată face posibilă prevenirea 
contaminării și ajută la atingerea 
obiectivului de a obține compost de înaltă 
calitate, furnizând materiale de calitate 
pentru reciclarea deșeurilor biologice;

Or. en

Amendamentul 34
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată, cu 
excepția cazului în care separarea 
deșeurilor biologice de alte tipuri de 
deșeuri nu ar fi viabilă din punct de vedere 
economic și din punctul de vedere al 
mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu 
face posibilă prevenirea contaminării 
deșeurilor biologice cu alte tipuri de 
deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în 
care infrastructura de colectare separată nu 
este justificată din punctul de vedere al 

M. întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată, cu 
excepția cazului în care separarea 
deșeurilor biologice de alte tipuri de 
deșeuri nu ar fi viabilă din punct de vedere 
economic și din punctul de vedere al 
mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu 
face posibilă prevenirea contaminării 
deșeurilor biologice cu alte tipuri de 
deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în 
care infrastructura de colectare separată nu 
este justificată din punctul de vedere al 
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mediului în zonele rurale sau puțin 
populate);

mediului în zonele rurale sau puțin 
populate); în ciuda considerentelor 
menționate anterior, colectarea separată 
ar trebui să reprezinte condiția 
preliminară pentru producerea de 
compost de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 35
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată, cu 
excepția cazului în care separarea 
deșeurilor biologice de alte tipuri de 
deșeuri nu ar fi viabilă din punct de vedere 
economic și din punctul de vedere al 
mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu 
face posibilă prevenirea contaminării 
deșeurilor biologice cu alte tipuri de 
deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în 
care infrastructura de colectare separată nu 
este justificată din punctul de vedere al 
mediului în zonele rurale sau puțin 
populate);

M. întrucât este important să existe un 
sistem de colectare separată, cu excepția 
cazului în care separarea deșeurilor 
biologice de alte tipuri de deșeuri nu ar fi 
viabilă din punct de vedere economic și din 
punctul de vedere al mediului (în special în 
cazul în care logistica specifică colectării 
separate nu face posibilă prevenirea 
contaminării deșeurilor biologice cu alte 
tipuri de deșeuri sau cu substanțe poluante, 
sau în care infrastructura de colectare 
separată nu este justificată din punctul de 
vedere al mediului în zonele rurale sau 
puțin populate);

Or. en

Amendamentul 36
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată, cu 
excepția cazului în care separarea 

M. întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată, cu 
excepția cazului în care separarea 
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deșeurilor biologice de alte tipuri de 
deșeuri nu ar fi viabilă din punct de vedere 
economic și din punctul de vedere al 
mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu 
face posibilă prevenirea contaminării 
deșeurilor biologice cu alte tipuri de 
deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în 
care infrastructura de colectare separată nu 
este justificată din punctul de vedere al 
mediului în zonele rurale sau puțin 
populate);

deșeurilor biologice de alte tipuri de 
deșeuri nu ar fi viabilă din punct de vedere 
economic și din punctul de vedere al 
mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu
face posibilă prevenirea contaminării 
deșeurilor biologice cu alte tipuri de 
deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în 
care infrastructura de colectare separată nu 
este justificată de abordarea bazată pe 
ciclul de viață);

Or. en

Amendamentul 37
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată, cu 
excepția cazului în care separarea 
deșeurilor biologice de alte tipuri de 
deșeuri nu ar fi viabilă din punct de 
vedere economic și din punctul de vedere 
al mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu 
face posibilă prevenirea contaminării 
deșeurilor biologice cu alte tipuri de
deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în 
care infrastructura de colectare separată 
nu este justificată din punctul de vedere al 
mediului în zonele rurale sau puțin 
populate);

M. întrucât studiile existente și experiența 
dobândită în statele membre arată că o
colectare separată este atât realizabilă, cât 
și durabilă din punctul de vedere al 
mediului și din punct de vedere economic; 
întrucât, în opinia sa, colectarea separată 
ar trebui să devină obligatorie; 

Or. it

Amendamentul 38
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Considerentul M 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată, cu 
excepția cazului în care separarea 
deșeurilor biologice de alte tipuri de 
deșeuri nu ar fi viabilă din punct de 
vedere economic și din punctul de vedere 
al mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu 
face posibilă prevenirea contaminării 
deșeurilor biologice cu alte tipuri de 
deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în 
care infrastructura de colectare separată 
nu este justificată din punctul de vedere al 
mediului în zonele rurale sau puțin 
populate);

M. întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată;

Or. de

Amendamentul 39
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată, cu 
excepția cazului în care separarea 
deșeurilor biologice de alte tipuri de 
deșeuri nu ar fi viabilă din punct de 
vedere economic și din punctul de vedere 
al mediului (în special în cazul în care 
logistica specifică colectării separate nu 
face posibilă prevenirea contaminării 
deșeurilor biologice cu alte tipuri de 
deșeuri sau cu substanțe poluante, sau în 
care infrastructura de colectare separată 
nu este justificată din punctul de vedere al 
mediului în zonele rurale sau puțin 
populate);

M. întrucât este important să existe un 
sistem obligatoriu de colectare separată;

Or. de
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Amendamentul 40
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul N 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât, dată fiind proasta lor punere
în aplicare, pentru a garanta atingerea
obiectivelor stabilite pentru redirecționarea 
deșeurilor biologice înainte ca acestea să 
ajungă în depozitele de deșeuri, ar fi 
necesare orientări legislative
suplimentare;

N. întrucât punerea în aplicare
fragmentată în UE a legislației existente 
duce la nerealizarea obiectivelor stabilite 
pentru redirecționarea deșeurilor biologice;   

Or. en

Amendamentul 41
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa(nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât digestia anaerobă este, prin 
producerea de compost de înaltă calitate, 
o metodă eficientă de valorificare a 
energiei; 

Or. it

Amendamentul 42
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul P 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât obiectivul principal al 
gestionării deșeurilor biologice trebuie să 
fie rezultatul, ceea ce înseamnă că toate 
opțiunile tehnologice pentru gestionarea 
deșeurilor biologice pot să rămână 

P. întrucât obiectivul principal al 
gestionării adecvate a deșeurilor biologice
trebuie să fie rezultatul, ceea ce înseamnă 
că toate opțiunile tehnologice pentru 
gestionarea deșeurilor biologice pot să 
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deschise, încurajând totodată inovarea, 
cercetarea științifică și competitivitatea;

rămână deschise pentru încurajarea 
inovării, a cercetării științifice și a 
competitivității;

Or. en

Amendamentul 43
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Considerentul Q 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât există o sinergie importantă 
între tranziția spre o societate care 
reciclează și potențialul de a crea locuri de 
muncă în domeniu;

Q. întrucât există o sinergie importantă 
între tranziția spre o societate care 
reciclează și potențialul de a crea locuri de 
muncă în domeniu, precum și, prin 
urmare, o necesitate de alocare de resurse 
pentru cercetarea impactului colectării și 
gestionării deșeurilor biologice asupra 
mediului de lucru;

Or. da

Amendamentul 44
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Considerentul Q 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât există o sinergie importantă 
între tranziția spre o societate care 
reciclează și potențialul de a crea locuri de 
muncă în domeniu;

Q. întrucât există o sinergie importantă 
între tranziția spre o societate care 
reciclează , dezvoltarea unei economii cu 
emisii scăzute de carbon și potențialul de a 
crea locuri de muncă ecologice în 
domeniu;

Or. en
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Amendamentul 45
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Considerentul S 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât Comisia și statele membre ar 
trebui să promoveze activitățile de 
sensibilizare a populației privind aspectele 
de mediu, în special în școli, pentru a 
încuraja gestionarea durabilă a deșeurilor 
urbane solide și a crește gradul de 
sensibilizare a publicului cu privire la 
avantajele colectării separate; întrucât 
municipalitățile și întreprinderile 
municipale joacă un rol important în 
consilierea și informarea publicului cu 
privire la prevenirea creării de deșeuri,

S. întrucât statele membre ar trebui să 
promoveze activitățile de sensibilizare a 
populației privind aspectele de mediu, în 
special în școli, pentru a încuraja 
gestionarea durabilă a deșeurilor urbane 
solide și a crește gradul de sensibilizare a 
publicului cu privire la avantajele colectării 
separate; întrucât municipalitățile și 
întreprinderile municipale joacă un rol 
important în consilierea și informarea 
publicului cu privire la prevenirea creării 
de deșeuri,

Or. en

Amendamentul 46
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul Sa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sa. întrucât ar trebui avute în vedere și 
analizate și posibilitățile de utilizare a 
compostului de calitate inferioară astfel 
încât să nu fie afectate negativ mediul sau 
sănătatea umană și întrucât, la nivelul 
UE, definirea adecvată a posibilităților de 
utilizare a compostului de calitate 
inferioară și stabilirea situațiilor în care 
compostul este considerat produs sau 
deșeu ar ajuta statele membre să se 
orienteze atunci când iau decizii 
referitoare la chestiuni legate de utilizarea 
compostului,   

Or. lt
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Amendamentul 47
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, a unei propuneri 
de directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010;

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării unei propuneri de 
directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010, pentru a include următoarele:

- sisteme obligatorii de colectare separată 
în statele membre;
- reciclarea produselor biodegradabile;
- o clasificare a diferitelor tipuri de
compost obținute din deșeuri organice în 
funcție de calitatea acestora;
- cuantificarea, în conformitate cu 
planurile naționale privind emisiile, a 
reducerilor emisiilor de CO2 obținute în 
urma reciclării și a compostării deșeurilor 
organice;

Or. it

Amendamentul 48
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, a unei propuneri 
de directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010;

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, a unei propuneri 
de directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010, punându-se un accent deosebit pe 
acordarea de asistență autorităților 
competente pentru ca acestea să aleagă, la 
nivel local, cel mai potrivit sistem de 
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gestionare a deșeurilor;

Or. da

Amendamentul 49
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, a unei propuneri 
de directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010;

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația actuală aplicabilă deșeurilor 
biologice în vederea elaborării, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, a 
unei propuneri de directivă specifică până 
la sfârșitul lui 2010, în acest cadru propus;

Or. en

Amendamentul 50
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, a unei propuneri 
de directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010;

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice și 
să realizeze o evaluare completă a 
impactului în vederea elaborării, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, a 
unei propuneri de directivă specifică, dacă 
este cazul;

Or. en

Amendamentul 51
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 1 



PE441.206v01-00 28/39 AM\815561RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă Comisia să revizuiască
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, a unei propuneri 
de directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010;

1. îndeamnă Comisia să revizuiască
punerea în aplicare a legislației aplicabile
deșeurilor biologice în vederea analizării, 
în conformitate cu principiul subsidiarității,
necesității elaborării unei propuneri de 
directivă specifică;

Or. en

Amendamentul 52
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, a unei propuneri 
de directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010;

1. îndeamnă Comisia să revizuiască 
legislația aplicabilă deșeurilor biologice în 
vederea elaborării, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, a unei propuneri 
de directivă specifică până la sfârșitul lui 
2010, care să includă obiective ambițioase 
privind colectarea separată și 
compostarea;

Or. en

Amendamentul 53
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că reciclarea deșeurilor 
biologice este mult mai recomandată 
decât incinerarea, deoarece nu numai că 
astfel se evită formarea de gaz metan, dar 
contribuie și la combaterea schimbărilor 
climatice prin captarea carbonului și 
îmbunătățirea calității solului;
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Or. en

Amendamentul 54
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să stabilească criterii 
pentru producerea de compost de înaltă 
calitate;

Or. en

Amendamentul 55
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. îndeamnă Comisia să adopte un 
sistem de clasificare în funcție de calitatea 
diverselor tipuri de compost obținute prin 
tratarea deșeurilor biologice;

Or. en

Amendamentul 56
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 1c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. invită Comisia să instituie un sistem 
obligatoriu de colectare separată pentru 
statele membre, cu excepția cazurilor în 
care acest lucru nu este viabil sau nu este 
cea mai bună opțiune din punctul de 
vedere al mediului sau din punct de 
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vedere economic;

Or. en

Amendamentul 57
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să stabilească criterii 
pentru producția de compost de înaltă 
calitate;

2. subliniază că este nevoie de standarde 
coerente, obiective și bazate pe factorul de 
risc pentru compost, digestat și alte 
reziduuri organice aplicate pe sol pentru 
ca materia organică să fie conservată, iar 
ciclurile substanțelor nutritive să fie 
realizate fără să existe efecte negative 
asupra recoltelor, a animalelor, a 
oamenilor, a apei și a mediului în 
general;  

Or. en

Amendamentul 58
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să stabilească criterii 
pentru producția de compost de înaltă 
calitate;

2. invită Comisia să stabilească, în 
colaborare cu statele membre, criterii 
pentru producția de compost de înaltă 
calitate;

Or. en

Amendamentul 59
Andrés Perello Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 3 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să adopte un sistem 
de clasificare în funcție de calitatea 
diverselor tipuri de compost obținute prin 
tratarea deșeurilor biologice;

3. îndeamnă Comisia să adopte un sistem 
de clasificare în funcție de calitatea 
diverselor tipuri de compost obținute prin 
tratarea deșeurilor biologice în cadrul unei 
strategii bazate pe o abordare integrată, 
care să asigure, în afară de calitate, 
trasabilitatea produselor și utilizarea în 
condiții de siguranță;

Or. es

Amendamentul 60
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să adopte un sistem 
de clasificare în funcție de calitatea
diverselor tipuri de compost obținute prin 
tratarea deșeurilor biologice;

3. îndeamnă Comisia să adopte cerințe 
minime pentru produsele finale, în 
conformitate cu articolul 6 din 
directiva-cadru privind deșeurile, care să 
permită clasificarea diverselor tipuri de 
compost obținute prin tratarea deșeurilor 
biologice în funcție de calitatea acestora;

Or. da

Amendamentul 61
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să adopte un sistem 
de clasificare în funcție de calitatea
diverselor tipuri de compost obținute prin 
tratarea deșeurilor biologice;

3. îndeamnă Comisia să adopte un sistem 
de clasificare în funcție de calitate, care să 
includă diferite forme de utilizare a
diverselor tipuri de compost obținute prin 
tratarea deșeurilor biologice;
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Or. lt

Amendamentul 62
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un sistem 
obligatoriu de colectare separată pentru 
statele membre, cu excepția cazurilor în 
care acest lucru nu este viabil sau nu este 
cea mai bună opțiune din punct de vedere 
economic sau din punctul de vedere al 
mediului;

4. invită Comisia să stabilească obiective 
cantitative ce țin de mediu pentru statele 
membre, care pot consta în înființarea 
unui sistem obligatoriu de colectare 
separată pentru statele membre, în cazurile 
în care acest lucru este viabil și este cea 
mai bună opțiune din punctul de vedere al 
mediului și din punct de vedere economic;  

Or. da

Amendamentul 63
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un sistem 
obligatoriu de colectare separată pentru 
statele membre, cu excepția cazurilor în 
care acest lucru nu este viabil sau nu este 
cea mai bună opțiune din punct de vedere 
economic sau din punctul de vedere al 
mediului;

4. recomandă statelor membre să instituie 
un sistem obligatoriu de colectare separată, 
în cazurile în care acest lucru este viabil și
este cea mai bună opțiune din punctul de 
vedere al mediului și din punct de vedere 
economic, dar, în interesul creșterii 
gradului de participare a cetățenilor, 
instituirea acestui sistem nu ar trebui să 
însemne excluderea altor metode;   

Or. en
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Amendamentul 64
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un sistem 
obligatoriu de colectare separată pentru 
statele membre, cu excepția cazurilor în 
care acest lucru nu este viabil sau nu este 
cea mai bună opțiune din punct de vedere 
economic sau din punctul de vedere al 
mediului;

4. invită Comisia să analizeze în evaluarea 
impactului realizată de aceasta avantajele 
unui sistem obligatoriu de colectare 
separată pentru statele membre, inclusiv 
efectele colectării separate asupra 
dezvoltării tehnologiei folosite în ceea ce 
privește deșeurile biologice;  

Or. en

Amendamentul 65
Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un sistem 
obligatoriu de colectare separată pentru 
statele membre, cu excepția cazurilor în 
care acest lucru nu este viabil sau nu este 
cea mai bună opțiune din punct de vedere 
economic sau din punctul de vedere al 
mediului;

4. invită Comisia să instituie un sistem 
obligatoriu de colectare separată pentru 
statele membre;

Or. de

Amendamentul 66
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un sistem 
obligatoriu de colectare separată pentru 

4. invită Comisia să instituie un sistem 
obligatoriu de colectare separată pentru 
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statele membre, cu excepția cazurilor în 
care acest lucru nu este viabil sau nu este 
cea mai bună opțiune din punct de vedere 
economic sau din punctul de vedere al 
mediului;

statele membre;

Or. de

Amendamentul 67
Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să propună obiective 
naționale legate de reciclarea deșeurilor 
biologice în vederea restrângerii cantității 
de deșeuri biologice ce pot fi prelucrate 
prin metodele de gestionare a deșeurilor 
cele mai puțin recomandate, precum 
depozitarea în depozite de deșeuri și 
incinerarea;     

Or. en

Amendamentul 68
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – litera a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) observă că, pentru a crește 
procentajele de redirecționare, reciclare și 
valorificare, ar trebui să rămână deschise 
toate instrumentele și opțiunile 
tehnologice prin care crește gradul de 
reciclare sau de valorificare a resurselor;   

Or. en
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Amendamentul 69
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – litera b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) consideră că folosirea de tocătoare de 
deșeuri alimentare racordate la sistemul 
public de canalizare ar putea reprezenta o 
posibilitate de a separa deșeurile biologice 
menajere la sursă, astfel încât să poată fi 
redirecționate, pentru a nu mai ajunge la 
depozitele de deșeuri și a fi transformate 
în amelioratori ai solului (compost sau 
digestat) și în biogaz; 

Or. en

Amendamentul 70
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – litera c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) consideră că digestia anaerobă este 
extrem de utilă pentru deșeurile biologice, 
deoarece astfel se obțin amelioratori ai 
solului bogați în substanțe nutritive, 
digestat și, de asemenea, biogaz, sursă 
regenerabilă de energie care poate fi 
transformată în biometan sau utilizată 
pentru generarea de energie electrică la 
sarcina de bază; pentru a face posibilă 
economia de scară, este important să nu 
se împiedice codigestia deșeurilor 
biologice și a altor materii prime;  

Or. en
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Amendamentul 71
Dan Jørgensen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
promoveze activitățile de sensibilizare a 
populației privind aspectele de mediu în 
domeniul deșeurilor biologice, în special în 
școli, pentru a încuraja gestionarea durabilă 
a deșeurilor biologice și pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului cu 
privire la prevenirea creării de deșeuri și la 
avantajele colectării separate;

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
promoveze activitățile de sensibilizare a 
populației privind aspectele de mediu în 
domeniul deșeurilor biologice, în special în 
școli, pentru a încuraja gestionarea durabilă 
a deșeurilor biologice și pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului cu 
privire la prevenirea creării de deșeuri, la 
reciclarea acestora și la avantajele
sistemelor de colectare utilizate în prezent;

Or. da

Amendamentul 72
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
promoveze activitățile de sensibilizare a 
populației privind aspectele de mediu în 
domeniul deșeurilor biologice, în special în 
școli, pentru a încuraja gestionarea durabilă 
a deșeurilor biologice și pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului cu 
privire la prevenirea creării de deșeuri și la 
avantajele colectării separate;

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
promoveze activitățile de sensibilizare a 
populației privind aspectele de mediu în 
domeniul deșeurilor biologice, în special în 
școli, pentru a încuraja gestionarea durabilă 
a deșeurilor biologice și pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului cu 
privire la prevenirea creării de deșeuri și la 
avantajele tratării biologice a deșeurilor 
biologice;

Or. en
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Amendamentul 73
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Comisia și statele membre să 
promoveze activitățile de sensibilizare a 
populației privind aspectele de mediu în 
domeniul deșeurilor biologice, în special în 
școli, pentru a încuraja gestionarea durabilă 
a deșeurilor biologice și pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului cu 
privire la prevenirea creării de deșeuri și la 
avantajele colectării separate;

5. îndeamnă statele membre să promoveze 
activitățile de sensibilizare a populației 
privind aspectele de mediu în domeniul 
deșeurilor biologice, în special în școli, 
pentru a încuraja gestionarea durabilă a 
deșeurilor biologice și pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului cu 
privire la prevenirea creării de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 74
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – litera a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) invită Comisia să recunoască faptul că 
ar trebui să se verifice care sunt 
contribuțiile politicilor la încetinirea 
diminuării inacceptabil de rapide a 
resurselor de fosfat la nivel mondial;  

Or. en

Amendamentul 75
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – litera b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) invită Comisia să considere, 
asigurând, totodată, o siguranță 
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constantă, că deșeurile biologice și alte 
reziduuri organice sunt resurse pentru 
conservarea materiei organice a solului și 
pentru realizarea ciclurilor substanțelor 
nutritive, în special al fosfatului, 
indiferent de proveniența acestora, 
deoarece astfel vor fi posibile o gestionare 
și o economie de scară mai bune și mai 
durabile; 

Or. en

Amendamentul 76
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – litera c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) consideră că deșeurile biologice tratate 
ar trebui folosite pentru conservarea 
materiei organice și pentru realizarea 
ciclurilor substanțelor nutritive, în special 
al fosfatului, prin reciclarea acestora în 
sol;

Or. en

Amendamentul 77
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – litera d (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) consideră că gestionarea deșeurilor 
biologice pentru valorificarea și 
conservarea resurselor, precum materia 
organică, biogazul, fosfatul etc., ar trebui 
să facă parte din strategia UE pentru 
durabilitate;

Or. en
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Amendamentul 78
Andrés Perello Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 7 – paragraful 1 (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să includă în toate 
evaluările impactului actuale sau 
adiționale cu privire la această chestiune 
problema privind tipul de stimulente, 
fonduri sau ajutoare economice care ar
putea fi folosite sau create pentru 
dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor care 
fac posibilă gestionarea adecvată a 
deșeurilor biologice.

Or. es


