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8.3.2017 A8-0034/239 

Изменение  239 

Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Хосу Хуаристи Абаунс 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО  

Член 9 – параграф 1 – тире 4  а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Постепенно се премахват вредните 

за околната среда субсидии, 

включително тези за инсталации за 

изгаряне, както и преките и 

непреките субсидии за изкопаеми 

горива; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Изменение  240 

Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Хосу Хуаристи Абаунс 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО  

Член 9 – параграф 1 – тире 4 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Постепенно се премахват 

практиките за изгаряне на отпадъци; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Изменение  241 

Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Хосу Хуаристи Абаунс 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

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

 

Предложение за директива 

Приложение І a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение –I 

 Добавя се следното приложение: 

 „Приложение IVа 

 Индикативен списък на 

инструментите за насърчаване на 

преход към кръгова икономика 

 1. Икономически средства: 

 1.1 постепенно увеличаване на 

данъците и/или таксите за 

депониране за всички категории 

отпадъци (битови, инертни и др.); 

 1.2 въвеждане или увеличаване на 

данъците и/или таксите за изгаряне 

на отпадъци; 

 1.3 въвеждане на системи на 

принципа „плащаш повече, ако 

изхвърляш повече“; 

 1.4 мерки за подобряване на 

икономическата ефективност на 

съществуващите и бъдещите 

режими на отговорност на 

производителя; 

 1.5 разширяване на обхвата на 

финансовата и/или оперативната 

отговорност на производителя, така 

че да се обхванат нови потоци от 

отпадъци; 
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 1.6 икономически стимули за 

местните органи да насърчават 

предотвратяването на отпадъците и 

развитието и по-широкото 

използване на схемите за разделно 

събиране; 

 1.7 мерки за подпомагане на 

развитието на сектора за повторна 

употреба; 

 1.8 мерки за премахване на 

субсидиите, които не са в 

съответствие с йерархията на 

отпадъците, вкл. върху изкопаемите 

горива; 

 1.9 Мерки за прилагане на постепенно 

премахване на изгарянето на 

отпадъци; 

 2. Други мерки: 

 2.1 устойчиво възлагане на 

обществени поръчки за насърчаване 

на устойчиво производство и 

потребление; 

 2.2 технически и фискални мерки за 

подпомагане на развитието на 

пазарите на продукти за повторна 

употреба и рециклирани 

(включително компостирани) 

материали, както и за повишаване на 

качеството на рециклираните 

материали; 

 2.3 прилагане на най-добрите 

съществуващи техники за 

третирането на отпадъци, имащи за 

цел отстраняване на вещества, 

пораждащи сериозно безпокойство, 

там, където това е технически и 

икономически осъществимо; 

 2.4 мерки за увеличаване на 

обществената осведоменост относно 

значението на доброто управление на 

отпадъците 

 и ограничаването на 

нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци, включително ad hoc 
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кампании за намаляване на 

отпадъците при източника и за по-

голямо участие в схемите за разделно 

събиране; 

 2.5 мерки за гарантиране на 

подходяща координация, включително 

с цифрови средства, между всички 

компетентни публични органи, които 

участват в управлението на 

отпадъците, и за гарантиране на 

участието на други основни 

заинтересовани страни; 

 2.6 използване на европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове за финансиране на 

развитието на инфраструктурата за 

управление на отпадъците, която е 

необходима за изпълнение на 

съответните цели.“. 

Or. en 

 


