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Изменение  237 

Давор Шкърлец 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Те предприемат мерки, по 

целесъобразност и в съответствие с 

членове 4 и 13, за да насърчат: 

2. Държавите членки предприемат 

мерки, включително системи за 

проследимост и гарантиране на 

качеството при входа и изхода, в 

съответствие с членове 4 и 13, за да 

гарантират органичното 

рециклиране на биоотпадъците по 

начин, който осигурява високо 

равнище на опазване на околната 

среда и резултатите от който 

отговарят на съответните високи 

стандарти за качество. 

Or. en 

Обосновка 

Това е идентично с изм. 200, с единствено допълнение на думите „при входа и изхода“. 

Качеството е ключово при висококачественото органично рециклиране на биоотпадъците, 

както и чистотата на биоотпадъците, които отиват за органично рециклиране. Затова е 

важно да се уточни, че системите за осигуряване на качеството, които ще се установят от 

държавите членки, разглеждат качеството както при входа, така и при изхода от 

рециклирането. 
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Изменение  238 
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Симона Бонафе 

Отпадъци 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 22 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Не по-късно от 31 декември 2018 г. 

Комисията отправя искане към 

европейските организации по 

стандартизация да разработят 

европейски стандарти за качество за 

биоотпадъците, включвани в крайния 

процес на рециклиране, за компоста и 

ферментационните продукти, въз 

основа на най-добрите налични 

практики. 

Or. en 

(Огледално изменение за биоотпадъците, както е прието от ENVI  за другите 

източници на отпадъци (изм. 177)). 

Обосновка 

Качеството е ключово при висококачественото органично рециклиране на биоотпадъците, 

както и чистотата на биоотпадъците. Затова е важно да се установят стандарти за 

преодоляване на проблема при източника, като се гарантира висока степен на чистота на 

разделно събираните биоотпадъци. Съгласно изм. 177 Комисията следва да бъде задължена да 

отправя искане към европейските организации по стандартизация да разработят стандарти за 

качество за отпадъчните материали, включвани в крайния процес на рециклиране, и за вторични 

суровини (изм. 177). Същото трябва да се включи за биоотпадъците в член 22. 

 


