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8.3.2017 A8-0034/237 

Pozmeňujúci návrh  237 

Davor Škrlec 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade potreby v súlade s článkami 4 a 

13 prijmú opatrenia na podporu: 
2. Členské štáty prijmú opatrenia vrátane 

programov vysledovateľnosti a 

zabezpečenia kvality na vstupe aj výstupe, 
v súlade s článkami 4 a 13, aby sa 

zabezpečila organická recyklácia 

biologického odpadu takým spôsobom, 

ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany 

životného prostredia a ktorej výstup spĺňa 

príslušné normy vysokej kvality. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie je totožné s PN 200, s pridaním slov „na vstupe aj výstupe“. Kľúčom k vysokokvalitnej 

organickej recyklácii biologického odpadu je kvalita a druhová čistota biologického odpadu, ktorý 

vstupuje do organickej recyklácie. Z tohto dôvodu je dôležité stanoviť, že systémy zabezpečenia kvality 

stanovené členskými štátmi sú zamerané tak na vstup, ako aj na výstup biologického odpadu. 
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8.3.2017 A8-0034/238 

Pozmeňujúci návrh  238 

Davor Škrlec 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 22 – odsek 2a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Do 31. decembra 2018 Komisia požiada 

európske normalizačné organizácie o 

vypracovanie európskych noriem kvality 

pre biologický odpad vstupujúci do 

procesu organickej recyklácie, pre 

kompost a digestát, vychádzajúc pritom z 

najlepších dostupných postupov. 

Or. en 

(Rovnaký pozmeňujúci návrh pre biologický odpad ako prijal výbor ENVI pre ďalšie toky 

odpadov (PDN 177).) 

Odôvodnenie 

Kľúčom k vysokokvalitnej organickej recyklácii biologického odpadu je jeho kvalita a druhová čistota. 

Preto je dôležité stanoviť normy, ktorými sa problém rieši pri zdroji, prostredníctvom zaručenia vysokej 

čistoty separovaného biologického odpadu. Podľa PN 177 by Komisia mala byť povinná požiadať CEN, 

aby vypracoval normy kvality pre odpadové materiály vstupujúce do konečného procesu recyklácie a pre 

druhotné suroviny (PN 177). To isté by sa malo urobiť v prípade biologického odpadu v článku 22. 

 


