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Pakeitimas 237 

Davor Škrlec 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

22 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prireikus jos imasi priemonių pagal 4 ir 13 

straipsnius, kad paskatintų: 

2. Valstybės narės imasi priemonių, 

įskaitant atsekamumo ir perdirbti 

pateikiamų bei perdirbtų atliekų kokybės 

užtikrinimo sistemas, pagal 4 ir 13 

straipsnius, siekdamos užtikrinti, kad 

organinis biologinių atliekų perdirbimas 

atitiktų aukšto lygio aplinkos apsaugos 

standartus ir duotų tokį rezultatą, kuris 

atitiktų atitinkamus aukštos kokybės 

standartus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas yra toks pat kaip 200 pakeitimas, papildytas tik žodžių junginiu „perdirbti 

pateikiamų ir perdirbtų atliekų“. Kokybiškam organiniam biologinių atliekų perdirbimui yra 

itin svarbi biologinių atliekų, kurios pateikiamos organiniam perdirbimui, kokybė ir 

grynumas. Todėl svarbu nurodyti, kad kokybės užtikrinimo sistemose, kurias turi parengti 

valstybės narės, būtų vertinamos tiek perdirbti pateikiamos, tiek perdirbtos biologinės 

atliekos. 
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8.3.2017 A8-0034/238 

Pakeitimas 238 

Davor Škrlec 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas 

Direktyva 2008/98/EB 

22 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. 

Komisija paprašo Europos 

standartizacijos organizacijų parengti 

Europos kokybės standartus, taikomus į 

organinio perdirbimo procesus 

patenkančioms biologinėms atliekoms, 

kompostui ir degazuotajam substratui, 

remiantis geriausiais turimais praktikos 

pavyzdžiais. 

Or. en 

(Pakeitimas dėl biologinių atliekų, atitinkantis ENVI komiteto priimtus pakeitimus dėl kitų 

atliekų srautų (177 pakeitimas)). 

Pagrindimas 

Kokybiškam organiniam biologinių atliekų perdirbimui yra itin svarbi biologinių atliekų 

kokybė ir grynumas. Todėl svarbu nustatyti standartus, kad problema būtų sprendžiama 

šalinant jos priežastis, užtikrinant didelį atskirai surinktų biologinių atliekų grynumą. 

Remiantis 177 pakeitimu, Komisija turėtų būti įpareigota prašyti Europos standartizacijos 

komiteto parengti kokybės standartus, taikomus į galutinio perdirbimo etapą patenkančių 

atliekų medžiagoms ir antrinėms žaliavoms (177 pakeitimas). Tokias pačias nuostatas 

22 straipsnyje reikėtų nustatyti biologinėms atliekoms. 

 

 


