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8.3.2017 A8-0034/239 

Pakeitimas 239 

Piernicola Pedicini 

EFDD frakcijos vardu 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB  

9 straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – laipsniškai panaikinamos aplinkai 

kenksmingos subsidijos, įskaitant skirtas 

atliekų deginimo įrenginiams, taip pat 

tiesiogines ir netiesiogines subsidijas 

iškastiniam kurui; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Pakeitimas 240 

Piernicola Pedicini 

EFDD frakcijos vardu 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas 

Direktyva 2008/98/EB  

9 straipsnio 1 dalies 4 b įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – laipsniškai atsisakoma atliekų 

deginimo praktikos; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Pakeitimas 241 

Piernicola Pedicini 

EFDD frakcijos vardu 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Pranešimas A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atliekos 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I a priedas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -I priedas 

 Įterpiamas šis priedas: 

 „IVa priedas 

 Orientacinis perėjimo prie žiedinės 

ekonomikos skatinimo priemonių sąrašas 

 1. Ekonominės priemonės: 

 1.1 palaipsnis visų kategorijų atliekų 

(komunalinių, inertinių ir kt.) šalinimo 

sąvartynuose mokesčių ir (arba) rinkliavų 

didinimas; 

 1.2 atliekų deginimo mokesčių ir (arba) 

rinkliavų nustatymas arba didinimas; 

 1.3 sistemų „mokėk už tiek, kiek išmeti“ 

įvedimas; 

 1.4 priemonės, kuriomis didinamas esamų 

ir būsimų gamintojo atsakomybės sistemų 

sąnaudų efektyvumas; 

 1.5 finansinės ir (arba) su veikla 

susijusios gamintojo atsakomybės sistemų 

taikymo srities išplėtimas įtraukiant 

naujus atliekų srautus; 

 1.6 vietos valdžios institucijoms skirtos 

ekonominės paskatos, kuriomis siekiama 

skatinti vykdyti prevenciją, plėtoti ir 

intensyviau įgyvendinti atskiro surinkimo 

sistemas; 
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 1.7 pakartotinio naudojimo sektoriaus 

vystymosi rėmimo priemonės; 

 1.8 atliekų hierarchijos nuostatų 

neatitinkančių subsidijų (įskaitant 

skiriamas iškastiniam kurui) panaikinimo 

priemonės; 

 1.9 priemonės, kurias taikant palaipsniui 

atsisakoma atliekų deginimo. 

 2. Kitos priemonės: 

 2.1 tvarūs viešieji pirkimai, kuriais 

skatinama tvari gamyba ir tvarus 

vartojimas; 

 2.2 techninės ir fiskalinės priemonės, 

kuriomis skatinama rinkų, skirtų 

pakartotinai naudojamiems produktams ir 

perdirbtoms (taip pat kompostu 

paverstoms) medžiagoms, plėtra ir 

kuriomis gerinama perdirbtų medžiagų 

kokybė; 

 2.3 atliekų tvarkymo geriausių prieinamų 

būdų įgyvendinimas, siekiant pašalinti 

labai didelį susirūpinimą keliančias 

chemines medžiagas, kai tai perspektyvu 

techniniu ir ekonominiu požiūriu; 

 2.4 priemonės, kuriomis didinamas 

visuomenės informuotumas apie tinkamą 

atliekų tvarkymą  

 ir šiukšlių kiekio mažinimą, įskaitant ad 

hoc kampanijas, kuriomis siekiama 

užtikrinti atliekų mažinimą jų susidarymo 

vietoje ir aktyvų dalyvavimą atskiro 

surinkimo sistemų veikloje; 

 2.5 priemonės (įskaitant skaitmenines 

priemones), kuriomis užtikrinamas 

tinkamas visų atliekų tvarkyme 

dalyvaujančių kompetentingų institucijų 

veiklos koordinavimas, taip pat kitų 

svarbiausių suinteresuotųjų subjektų 

dalyvavimas; 

 2.6 Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų naudojimas siekiant finansuoti 

atliekų tvarkymo infrastruktūros, kurios 

reikia norint įgyvendinti atitinkamus 
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tikslus, plėtrą.“. 

Or. en 

 


