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8.3.2017 A8-0034/239 

Predlog spremembe  239 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES  

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – postopno opuščajo okolju škodljive 

subvencije, vključno s subvencijami za 

sežigalnice ter neposrednimi in 

posrednimi subvencijami za fosilna 

goriva; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Predlog spremembe  240 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES  

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 4 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – postopno opuščajo prakso 

sežiganja odpadkov; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Predlog spremembe  241 

Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki 

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

 

Predlog direktive 

Priloga I a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Priloga -I 

 Vstavi se naslednja priloga: 

 „Priloga IVa 

 Okvirni seznam instrumentov za 

spodbujanje prehoda na krožno 

gospodarstvo 

 1. Ekonomski instrumenti: 

 1.1 postopno zviševanje dajatev in/ali 

pristojbin za odlaganje na odlagališčih za 

vse kategorije odpadkov (komunalni, 

inertni, drugi); 

 1.2 uvedba ali povišanje dajatev in/ali 

pristojbin za sežiganje; 

 1.3 uvedba sistemov „odvrzi in plačaj“; 

 1.4 ukrepi za večjo stroškovno 

učinkovitost obstoječih in prihodnjih 

shem odgovornosti proizvajalca; 

 1.5 razširitev področja finančne in/ali 

operativne odgovornosti proizvajalca na 

nove tokove odpadkov; 

 1.6 ekonomske spodbude za lokalne 

organe, da bi spodbujali preprečevanje 

nastajanja odpadkov ter razvijali in 

okrepili sisteme ločenega zbiranja; 

 1.7 ukrepi za spodbujanje razvoja sektorja 

za ponovno uporabo; 
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 1.8 ukrepi za odpravo subvencij, ki niso v 

skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, 

tudi za fosilna goriva; 

 1.9 ukrepi za postopno opuščanje 

sežiganja odpadkov; 

 2. Drugi ukrepi: 

 2.1 trajnostna javna naročila za 

spodbujanje trajnostne proizvodnje in 

potrošnje; 

 2.2 tehnični in fiskalni ukrepi, s katerimi 

bi podprli razvoj trgov za ponovno 

uporabljene proizvode in reciklirane (tudi 

kompostirane) materiale ter povečali 

kakovost recikliranih materialov; 

 2.3 izvajanje najboljših razpoložljivih 

tehnik za odstranjevanje snovi, ki vzbujajo 

veliko zaskrbljenost, kadar je to tehnično 

izvedljivo in ekonomsko smiselno; 

 2.4 ukrepi za ozaveščanje javnosti o 

ustreznem ravnanju z odpadki  

 in zmanjšanju smetenja, vključno z 

namenskimi kampanjami, s katerimi bi 

zmanjšali nastajanje odpadkov pri izvoru 

in zagotovili visoko raven sodelovanja v 

sistemih ločenega zbiranja; 

 2.5 ukrepi, s katerimi se zagotovi ustrezno 

usklajevanje (tudi z digitalnimi sredstvi) 

med vsemi pristojnimi javnimi organi, 

vključenimi v ravnanje z odpadki, ter 

sodelovanje drugih ključnih deležnikov; 

 2.6 uporaba evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov za financiranje 

razvoja infrastrukture za ravnanje z 

odpadki, ki je potrebna za izpolnitev 

posameznih ciljev.“; 

Or. en 

 


