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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2017 A8-0034/239 

Τροπολογία  239 

Piernicola Pedicini 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ  

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - καταργούν σταδιακά τις 

περιβαλλοντικά επιβλαβείς επιδοτήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων 

για αποτεφρωτήρες καθώς και των 

άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα 

ορυκτά καύσιμα· 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Τροπολογία  240 

Piernicola Pedicini 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ  

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - καταργούν σταδιακά τις 

πρακτικές αποτέφρωσης αποβλήτων· 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Τροπολογία  241 

Piernicola Pedicini 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα -I 

 Παρεμβάλλεται το ακόλουθο παράρτημα: 

 «Παράρτημα IVα 

 Ενδεικτικός κατάλογος μέσων για την 

προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική 

οικονομία 

 1. Οικονομικά μέσα: 

 1.1 σταδιακή αύξηση των φόρων και/ή 

των τελών υγειονομικής ταφής για όλες 

τις κατηγορίες αποβλήτων (αστικά, 

αδρανή και άλλα)· 

 1.2 καθιέρωση ή αύξηση φόρων και/ή 

τελών αποτέφρωσης· 

 1.3 καθιέρωση συστημάτων «πληρωμής 

κατά την απόρριψη»· 

 1.4 μέτρα για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας ως προς το κόστος των 

υφιστάμενων και μελλοντικών 

συστημάτων ευθύνης του παραγωγού· 

 1.5 διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της 

οικονομικής και/ή λειτουργικής ευθύνης 

του παραγωγού σε νέες ροές αποβλήτων· 

 1.6 οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές 

αρχές προκειμένου να προωθούν την 

πρόληψη, και να αναπτύσσουν και να 

ενισχύουν τα συστήματα χωριστής 

συλλογής· 
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 1.7 μέτρα για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης του τομέα της 

επαναχρησιμοποίησης· 

 1.8 μέτρα για την κατάργηση των 

επιδοτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με 

την ιεράρχηση των αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων 

για ορυκτά καύσιμα· 

 1.9 Μέτρα για την εφαρμογή της 

σταδιακής κατάργησης της 

αποτέφρωσης αποβλήτων· 

 2. Άλλα μέτρα: 

 2.1 βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις για την 

προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και 

κατανάλωσης· 

 2.2 τεχνικά και φορολογικά μέτρα για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης αγορών 

επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και 

ανακυκλωμένων (συμπεριλαμβανομένων 

των λιπασματοποιημένων) υλικών, 

καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας 

των ανακυκλωμένων υλικών· 

 2.3 εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών για την επεξεργασία των 

αποβλήτων με στόχο την απομάκρυνση 

ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία, όταν αυτό είναι βιώσιμο από 

τεχνική και οικονομική άποψη· 

 2.4 μέτρα για την ευαισθητοποίηση του 

κοινού ως προς την ορθή διαχείριση των 

αποβλήτων 

 και τη μείωση των απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών 

εκστρατειών για να εξασφαλιστεί η 

μείωση των αποβλήτων στην πηγή και να 

επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής 

στα συστήματα χωριστής συλλογής· 

 2.5 μέτρα για την εξασφάλιση 

κατάλληλου συντονισμού, μεταξύ άλλων 

με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των 

αρμόδιων δημόσιων αρχών που 

συμμετέχουν στη διαχείριση των 

αποβλήτων, και για την εξασφάλιση της 

συμμετοχής άλλων βασικών 
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ενδιαφερομένων· 

 2.6 χρήση των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων 

που απαιτούνται για την επίτευξη των 

σχετικών στόχων.». 

Or. en 

 

 


