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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri, 

kif ikun xieraq, u skont l-Artikoli 4 u 13, 

biex iħeġġu: 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

miżuri, inklużi traċċabbiltà u skemi ta' 

assigurazzjoni tal-kwalità relatati mal-

input u mal-output, u skont l-Artikoli 4 u 

13, biex jiżguraw ir-riċiklaġġ organiku 

tal-bijoskart b'mod li jkun konformi ma' 

livell għoli ta' protezzjoni ambjentali u li 

l-output tiegħu jissodisfa l-istandards 

rilevanti ta' kwalità għolja. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hija identika għall-Emenda 200, biż-żieda unika tal-kliem "relatati mal-input u mal-output". Il-

kwalità u l-purità tal-bijoskart li jmur għar-riċiklaġġ organiku huma ta' importanza fundamentali għal 

riċiklaġġ organiku ta' kwalità għolja. Għalhekk huwa importanti li jiġi speċifikat li l-iskemi ta' 

assigurazzjoni tal-kwalità li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri jqisu kemm l-input kif ukoll l-

output tal-bijoskart. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sal-31 ta' Diċembru 2018, il-Kummissjoni 

għandha titlob lill-organizzazzjonijiet 

Ewropej tal-istandardizzazzjoni biex 

jiżviluppaw standards ta' kwalità Ewropej 

għal bijoskart li jidħol fil-proċessi tar-

riċiklaġġ organiku, għall-kompost u 

għad-diġestat, abbażi tal-aqwa prattiki 

disponibbli. 

Or. en 

(Emenda li tirrispetta dik għall-bijoskart kif adottata mill-Kumitat ENVI għal flussi oħra ta' 

skart (l-Emenda 177).) 

Ġustifikazzjoni 

Il-kwalità u l-purità tal-bijoskart huma ta' importanza fundamentali għal riċiklaġġ organiku ta' kwalità 

għolja. Għalhekk, huwa importanti li jiġu stabbiliti standards biex tiġi indirizzata l-problema mis-sors 

billi tiġi żgurata purità għolja tal-bijoskart miġbur b'mod separat. Skont l-Emenda 177, il-Kummissjoni 

għandha tkun obbligata titlob lil CEN jiżviluppa standards ta' kwalità għall-materjali tal-iskart li jidħlu 

fil-proċess aħħari tar-riċiklaġġ u għall-materja prima sekondarja (l-Emenda 177). L-istess għandu jsir 

għal bijoskart fl-Artikolu 22. 

 


