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8.3.2017 A8-0034/239 

Amendamentul  239 

Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE  

Articolul 9 – paragraful 1 – liniuța 4 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - elimină treptat subvențiile dăunătoare 

mediului, inclusiv pe cele pentru 

incineratoare, precum și subvențiile 

directe și indirecte pentru combustibilii 

fosili; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Amendamentul  240 

Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE  

Articolul 9 – paragraful 1 – liniuța 4 b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - elimină treptat practicile de incinerare a 

deșeurilor; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Amendamentul  241 

Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Anexa I a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Anexa -I 

 Se introduce următoarea anexă: 

 „Anexa IVa 

 Lista orientativă a instrumentelor de 

promovare a tranziției către o economie 

circulară 

 1. Instrumente economice: 

 1.1 creșterea treptată a taxelor și/sau a 

comisioanelor de depozitare pentru toate 

categoriile de deșeuri (municipale, inerte, 

de alt tip); 

 1.2 introducerea sau majorarea taxelor 

și/sau a comisioanelor de incinerare; 

 1.3 introducerea unor sisteme de plată în 

funcție de deșeurile produse; 

 1.4 măsuri de îmbunătățire a eficienței 

din punctul de vedere al costurilor a 

schemelor existente și viitoare de 

răspundere a producătorilor; 

 1.5 extinderea domeniului de aplicare al 

răspunderii financiare și/sau operaționale 

a producătorilor pentru a include noi 

fluxuri de deșeuri; 

 1.6 stimulente economice pentru 

autoritățile locale în scopul de a promova 

prevenirea generării de deșeuri și de a 

dezvolta și intensifica sistemele de 
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colectare separată; 

 1.7 măsuri de sprijinire a dezvoltării 

sectorului reutilizării; 

 1.8 măsuri de eliminare a subvențiilor 

care nu sunt coerente cu ierarhia 

deșeurilor, inclusiv a celor pentru 

combustibilii fosili; 

 1.9 măsuri de aplicare a unei eliminări 

treptate a incinerării deșeurilor; 

 2. Alte măsuri: 

 2.1 achiziții publice sustenabile pentru a 

promova producția și consumul 

sustenabile; 

 2.2 măsuri tehnice și fiscale de sprijinire a 

dezvoltării piețelor de produse reutilizate 

și de materiale reciclate (inclusiv 

compostate), precum și de îmbunătățire a 

calității materialelor reciclate; 

 2.3 punerea în aplicare a celor mai bune 

tehnici disponibile pentru tratarea 

deșeurilor în vederea eliminării 

substanțelor care prezintă motive de 

îngrijorare deosebită, atunci când acest 

lucru este viabil din punct de vedere 

tehnic și economic; 

 2.4 măsuri de creștere a gradului de 

sensibilizare a publicului cu privire la 

gestionarea corespunzătoare a deșeurilor 

 și reducerea acestora, inclusiv campanii 

ad hoc pentru a asigura reducerea 

deșeurilor la sursă și un nivel ridicat de 

participare la sistemele de colectare 

separată; 

 2.5 măsuri pentru a asigura coordonarea 

corespunzătoare, inclusiv prin mijloace 

digitale, între toate autoritățile publice 

competente implicate în gestionarea 

deșeurilor și pentru a implica alte părți 

interesate importante; 

 2.6 utilizarea fondurilor structurale și de 

investiții europene pentru a finanța 

dezvoltarea infrastructurii de gestionare a 

deșeurilor care este necesară în vederea 
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îndeplinirii obiectivelor relevante.” 

Or. en 

 


