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8.3.2017 A8-0034/239 

Grozījums Nr.  239 

Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Ziņojums A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atkritumi 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek izbeigtas videi kaitīgās 

subsīdijas, tostarp sadedzināšanas 

iekārtām, kā arī tiešas un netiešas 

subsīdijas fosilajam kurināmam; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Grozījums Nr.  240 

Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Ziņojums A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atkritumi 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts 

Direktīva 2008/98/EK 

9. pants – 1. punkts – 4.b ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tiek pakāpeniski izbeigta atkritumu 

sadedzināšana; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Grozījums Nr.  241 

Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Ziņojums A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Atkritumi 

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

Direktīvas priekšlikums 

Ia pielikums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 I pielikums 

 Iekļauj šādu pielikumu: 

 “IVa pielikums 

 Indikatīvs saraksts ar instrumentiem, kuri 

veicina pāreju uz aprites ekonomiku 

 1. Ekonomikas instrumenti 

 1.1. pakāpeniska atkritumu poligona 

nodokļa palielināšana un/vai pakāpeniska 

maksu palielināšana par visu kategoriju 

atkritumiem (sadzīves, inertie u. c.); 

 1.2. nodokļus un/vai maksu par 

sadedzināšanu ieviešana vai 

palielināšana; 

 1.3. “maksā, kad izmet” sistēmu 

ieviešana; 

 1.4. pasākumi, kurus veic, lai panāktu, ka 

gan izveidotās, gan topošās ražotāja 

atbildības shēmas kļūst izmaksu ziņā 

lietderīgākas; 

 1.5. finansiālas un/vai operacionālas 

ražotāja atbildības jomas paplašināšana, 

iekļaujot jaunas atkritumu plūsmas; 

 1.6. ekonomiski stimuli pašvaldībām 

veicināt atkritumu rašanās novēršanu un 

ieviest un intensīvāk izmantot dalītas 
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savākšanas sistēmas; 

 1.7. pasākumi atkārtotas izmantošanas 

nozares attīstības atbalstam; 

 1.8. pasākumi, ar ko ierobežo subsīdijas, 

kuras neatbilst atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijai, tostarp 

subsīdijas fosilajam kurināmam; 

 1.9. pasākumi, lai īstenotu atkritumu 

sadedzināšanas pakāpenisku izbeigšanu; 

 2. Papildu pasākumi 

 2.1. ilgtspējīgs publiskais iepirkums, ar ko 

veicina ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; 

 2.2. tehniskie un fiskālie pasākumi, ar ko 

palīdz veidot tirgus atkārtoti 

izmantojamiem ražojumiem un 

pārstrādātiem (tostarp kompostētiem) 

materiāliem un ar ko arī nodrošina 

kvalitatīvākus pārstrādātos materiālus; 

 2.3. labāko pieejamo metožu ieviešana 

atkritumu apstrādē ar mērķi tehniski un 

ekonomiski pamatotos gadījumos atdalīt 

vielas, kas rada ļoti lielas bažas; 

 2.4. pasākumi sabiedrības izpratnes 

veicināšanai par pienācīgu atkritumu 

apsaimniekošanu 

 un piedrazojuma samazināšanu, tostarp 

ad hoc kampaņas nolūkā panākt 

atkritumu samazināšanos to rašanās vietā 

un plašu līdzdalību dalītas savākšanas 

shēmās; 

 2.5. pasākumi, ar ko nodrošina pienācīgu 

koordināciju, tostarp ar digitāliem 

līdzekļiem, starp visām kompetentajām 

publiskā sektora iestādēm, kuras 

iesaistītas atkritumu apsaimniekošanā, un 

ar ko nodrošina citu galveno ieinteresēto 

personu līdzdalību; 

 2.6. Eiropas strukturālo un investīciju 

fondu izmantošana, lai finansētu attiecīgo 

mērķu sasniegšanai vajadzīgās atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras 

attīstību.”. 
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Or. en 

 

 


