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8.3.2017 A8-0034/239 

Tarkistus  239 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY  

9 artikla – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – poistettava asteittain ympäristön 

kannalta haitalliset tuet, myös 

jätteenpolttouuneille myönnettävät tuet 

sekä fossiilisten polttoaineiden suorat ja 

epäsuorat tuet; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Tarkistus  240 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2008/98/EY  

9 artikla – 1 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – poistettava asteittain jätteenpolttoon 

liittyvät käytännöt; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Tarkistus  241 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Mietintö A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jätteet 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I a (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Liite -I 

 Lisätään liite seuraavasti: 

 ”Liite IV a 

 Ohjeellinen luettelo välineistä 

kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi 

 1. Taloudelliset välineet: 

 1.1. kaatopaikkaverojen ja/tai -maksujen 

nostaminen asteittain kaikissa 

jäteluokissa (yhdyskuntajäte, pysyvä jäte, 

muu jäte); 

 1.2. jätteenpolttoverojen ja/tai -maksujen 

käyttöönotto tai korottaminen; 

 1.3. ”maksa itse omat jätekustannuksesi” 

-järjestelmien käyttöön ottaminen; 

 1.4. toimenpiteet, joilla parannetaan 

nykyisten ja tulevien tuottajan vastuuta 

koskevien järjestelmien 

kustannustehokkuutta; 

 1.5. rahoittajan ja/tai tuottajan vastuuta 

koskevien järjestelmien laajentaminen 

uusiin jätevirtoihin; 

 1.6. taloudelliset kannustimet paikallisille 

viranomaisille jätteen syntymisen 

ehkäisemisen sekä 

erilliskeräysjärjestelmien kehittämisen ja 

lisäämisen edistämiseksi; 
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 1.7. toimenpiteet uudelleenkäyttösektorin 

kehittämisen tueksi; 

 1.8. toimenpiteet sellaisten tukien 

poistamiseksi, jotka eivät ole 

jätehierarkian mukaisia, mukaan lukien 

fossiilisten polttoaineiden tuet; 

 1.9. toimenpiteet jätteenpolton 

poistamiseksi asteittain käytöstä; 

 2. Muut toimenpiteet: 

 2.1. kestävät julkiset hankinnat, joilla 

edistetään kestävää tuotantoa ja 

kulutusta; 

 2.2. tekniset ja verotukselliset toimenpiteet 

uudelleenkäyttöön tulevien tuotteiden ja 

kierrätysmateriaalien (myös 

kompostoitujen materiaalien) 

markkinoiden kehittämiseksi sekä 

kierrätysmateriaalien laadun 

parantamiseksi; 

 2.3. jätteiden käsittelyä koskevien 

parhaiden saatavilla olevien menetelmien 

soveltaminen, jolla pyritään erityistä 

huolta aiheuttavien aineiden 

poistamiseen, kun se on taloudellisesti ja 

teknisesti mahdollista; 

 2.4. toimenpiteet yleisen tietämyksen 

lisäämiseksi asianmukaisesta 

jätehuollosta 

 ja roskaamisen vähentämisestä, mukaan 

lukien tapauskohtaiset kampanjat sen 

varmistamiseksi, että jätteiden syntymistä 

estetään niiden lähteellä ja että 

erilliskeräysjärjestelmiin osallistumisen 

aste on korkea; 

 2.5. toimenpiteet, mukaan lukien 

digitaalisin keinoin toteutetut 

toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että 

jätehuoltoon osallistuvien toimivaltaisten 

viranomaisten toimet sovitetaan 

asianmukaisesti yhteen ja että muut 

keskeiset sidosryhmät voivat osallistua; 

 2.6. Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoja käyttäminen asiaa 
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koskevien tavoitteiden täyttämiseen 

tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin 

kehittämisen rahoittamiseksi.”. 

Or. en 

 


