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8.3.2017 A8-0034/239 

Alteração  239 

Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE  

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 - Eliminem gradualmente os 

subsídios prejudiciais para o ambiente, 

nomeadamente os concedidos a 

incineradoras, bem como os subsídios 

diretos e indiretos destinados aos 

combustíveis fósseis; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Alteração  240 

Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2008/98/CE  

Artigo 9 – n.º 1 – travessão 4-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 - Eliminem gradualmente as 

práticas de incineração de resíduos; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Alteração  241 

Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Relatório A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Resíduos 

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

 

Proposta de diretiva 

Anexo I-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Anexo -I 

 É inserido o seguinte anexo: 

 «Anexo IV-A 

 Lista indicativa dos instrumentos para 

promover a transição para uma economia 

circular 

 1. Instrumentos económicos: 

 1.1. Aumento gradual dos impostos e/ou 

das taxas de deposição em aterro para 

todas as categorias de resíduos (urbanos, 

inertes, outros); 

 1.2. Introdução ou aumento dos impostos 

e/ou das taxas de incineração; 

 1.3. Introdução de sistemas de 

“pagamento em função do volume de 

resíduos gerado”; 

 1.4. Medidas destinadas a melhorar a 

relação custo/eficácia dos atuais e futuros 

regimes de responsabilidade do produtor; 

 1.5. Alargamento do âmbito da 

responsabilidade financeira e/ou 

operacional do produtor a novos fluxos de 

resíduos; 

 1.6. Concessão de incentivos económicos 

para as autoridades locais promoverem a 

prevenção e desenvolverem e reforçarem 

os sistemas de recolha seletiva; 
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 1.7. Medidas de apoio ao desenvolvimento 

do setor da reutilização; 

 1.8. Medidas para suprimir os subsídios 

que não são coerentes com a hierarquia 

dos resíduos, incluindo os subsídios aos 

combustíveis fósseis; 

 1.9. Medidas destinadas a implementar a 

eliminação gradual da incineração de 

resíduos; 

 2. Outras medidas: 

 2.1. Contratação pública sustentável para 

promover uma produção e um consumo 

sustentáveis; 

 2.2. Medidas técnicas e fiscais para apoiar 

o desenvolvimento dos mercados de 

produtos reutilizados e de materiais 

reciclados (incluindo a compostagem), 

bem como para melhorar a qualidade dos 

materiais reciclados; 

 2.3. Implementação das melhores técnicas 

disponíveis de tratamento de resíduos a 

fim de suprimir as substâncias que 

suscitam elevada preocupação sempre que 

seja técnica e economicamente viável; 

 2.4 Medidas para sensibilizar mais o 

público para a gestão adequada dos 

resíduos 

  e a redução do lixo, incluindo 

campanhas ad hoc para garantir a 

redução dos resíduos na fonte e um nível 

elevado de participação nos sistemas de 

recolha seletiva; 

 2.5. Medidas para assegurar a 

coordenação adequada, nomeadamente 

através de meios digitais, entre todas as 

autoridades públicas competentes 

envolvidas na gestão de resíduos, e para 

assegurar a participação de outras partes 

interessadas fundamentais; 

 2.6. Utilização dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento para 

financiar o desenvolvimento das 

infraestruturas de gestão de resíduos 
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necessárias para cumprir os objetivos 

relevantes.». 

Or. en 

 


