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8.3.2017 A8-0034/239 

Pozměňovací návrh  239 

Piernicola Pedicini 

za skupinu EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – postupně ukončují dotace, které 

mají nepříznivý vliv na životní prostředí, 

včetně dotací na spalovací zařízení a 

přímých a nepřímých dotací na fosilní 

paliva; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Pozměňovací návrh  240 

Piernicola Pedicini 

za skupinu EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2008/98/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 4 b (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – postupně ukončují praxi spalování 

odpadů; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Pozměňovací návrh  241 

Piernicola Pedicini 

za skupinu EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Zpráva A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

Návrh směrnice 

Příloha I a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Příloha -I 

 Vkládá se nová příloha, která zní: 

 „Příloha IVa 

 Orientační seznam nástrojů na podporu 

přechodu k oběhovému hospodářství 

 1. Ekonomické nástroje: 

 1.1 postupné zvyšování daní a/nebo 

poplatků za ukládání na skládkách pro 

všechny kategorie odpadů (komunální, 

inertní, jiný); 

 1.2 zavedení nebo zvýšení daní a/nebo 

poplatků za spalování; 

 1.3 zavedení režimů platby podle množství 

odpadu; 

 1.4 opatření na zvýšení nákladové 

efektivnosti stávajících a budoucích 

systémů odpovědnosti výrobce; 

 1.5 rozšíření působnosti finanční a/nebo 

provozní odpovědnosti výrobců na nové 

toky odpadů; 

 1.6 ekonomické pobídky pro místní 

orgány k prosazování prevence, rozvoje a 

intenzifikace systémů tříděného sběru 

odpadu; 
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 1.7 opatření na podporu rozvoje odvětví 

opětovného použití; 

 1.8 opatření k zastavení dotací, které 

nejsou v souladu s hierarchií nakládání s 

odpady, včetně dotací na fosilní paliva; 

 1.9 opatření na postupné ukončování 

spalování odpadu; 

 2. Další opatření: 

 2.1 udržitelné zadávání veřejných zakázek 

k prosazování udržitelné produkce a 

spotřeby; 

 2.2 technická a fiskální opatření na 

podporu rozvoje trhů pro opětovně 

používané produkty a recyklované 

materiály (včetně kompostovaných) 

a opatření na zlepšování kvality 

recyklovaných materiálů; 

 2.3 používání nejlepších dostupných 

technik zpracování dopadu s cílem 

odstraňovat látky vzbuzující mimořádné 

obavy, pokud to je technicky a 

ekonomicky proveditelné; 

 2.4 opatření pro zvyšování informovanosti 

veřejnosti o řádném nakládání s odpady  

 a snižování množství odpadů, včetně za 

tímto účelem vytvořených kampaní, jež 

usilují o snížení množství odpadů u zdroje 

a dosažení vysoké účasti na systémech 

odděleného sběru odpadu; 

 2.5 opatření na zajištění vhodné 

koordinace mezi všemi příslušnými 

veřejnými orgány, které se podílejí na 

nakládání s odpady, včetně využití 

digitálních prostředků, a na zapojení 

ostatních klíčových zainteresovaných 

stran; 

 2.6 využívání evropských strukturálních a 

investičních fondů k financování rozvoje 

infrastruktury nakládání s odpady 

potřebné ke splnění příslušných cílů.“. 

Or. en 
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