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8.3.2017 A8-0034/239 

Poprawka  239 

Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE  

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 4 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - stopniowo wycofują szkodliwe dla 

środowiska dotacje, również te 

przeznaczone dla spalarni, a także 

bezpośrednie i pośrednie dotacje dla paliw 

kopalnych; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Poprawka  240 

Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2008/98/WE  

Artykuł 9 – ustęp 1 – tiret 4 b (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - stopniowo wycofują praktyki 

spalania odpadów; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Poprawka  241 

Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Sprawozdanie A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpady 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik -I 

 Dodaje się załącznik w brzmieniu: 

 „Załącznik IVa 

 Orientacyjny wykaz instrumentów 

wspierających przechodzenie na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym 

 1. Instrumenty ekonomiczne: 

 1.1 stopniowe podnoszenie podatków od 

składowania lub opłat za składowanie w 

odniesieniu do wszystkich kategorii 

odpadów (komunalnych, obojętnych, 

innych); 

 1.2 wprowadzenie lub podniesienie 

podatków od spalania bądź opłat za 

spalanie; 

 1.3 wprowadzenie systemów opłat 

proporcjonalnych do ilości wyrzucanych 

odpadów; 

 1.4 środki służące zwiększeniu 

opłacalności istniejących i przyszłych 

systemów odpowiedzialności producenta; 

 1.5 rozszerzenie zakresu finansowej lub 

operacyjnej odpowiedzialności producenta 

na nowe strumienie odpadów; 

 1.6 zachęty ekonomiczne dla władz 

lokalnych do sprzyjania zapobieganiu 

powstawaniu odpadów oraz do tworzenia i 
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rozwijania systemów selektywnego 

zbierania; 

 1.7 środki wspierające rozwój sektora 

ponownego użycia; 

 1.8 środki służące zniesieniu dopłat 

niezgodnych z hierarchią postępowania z 

odpadami, w tym dopłat do paliw 

kopalnych; 

 1.9 środki służące stopniowemu 

wycofaniu spalania odpadów; 

 2. Inne środki: 

 2.1 zrównoważone zamówienia publiczne 

sprzyjające zrównoważonej produkcji i 

konsumpcji; 

 2.2 środki techniczne i środki polityki 

budżetowej wspierające rozwój rynków dla 

produktów wprowadzonych do ponownego 

użytku i materiałów pochodzących z 

recyklingu (w tym z kompostowania) oraz 

podnoszące jakość materiałów 

pochodzących z recyklingu; 

 2.3 wprowadzanie najlepszych dostępnych 

technik przetwarzania odpadów mających 

na celu usunięcie substancji stanowiących 

bardzo duże zagrożenie, gdy jest to 

technicznie wykonalne i opłacalne; 

 2.4 środki mające na celu poszerzenie 

wiedzy społeczeństwa na temat 

prawidłowego gospodarowania odpadami 

 i zmniejszania ilości odpadów, w tym 

kampanie ad hoc służące ograniczeniu 

ilości odpadów u źródła oraz zapewnieniu 

wysokiego poziomu uczestnictwa w 

systemach selektywnego zbierania 

odpadów; 

 2.5 środki mające na celu zapewnienie 

odpowiedniej koordynacji, w tym z 

wykorzystaniem środków elektronicznych, 

między wszystkimi właściwymi organami 

publicznymi zaangażowanymi w 

gospodarowanie odpadami oraz 

zapewnienie zaangażowania innych 

kluczowych zainteresowanych podmiotów; 
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 2.6 wykorzystanie europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych do 

finansowania rozwoju infrastruktury 

gospodarowania odpadami potrzebnej do 

osiągnięcia odpowiednich celów.”. 

Or. en 


