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8.3.2017 A8-0034/239 

Ändringsförslag  239 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG  

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – fasa ut miljöskadliga bidrag, 

exempelvis de som tilldelas 

förbränningsugnar samt direkta och 

indirekta subventioner för fossila 

bränslen, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Ändringsförslag  240 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9 

Direktiv 2008/98/EG  

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 4b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – successivt fasa ut 

avfallsförbränning, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Ändringsförslag  241 

Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Betänkande A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Avfall 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga Ia (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Bilaga -I 

 Följande bilaga ska införas: 

 ”Bilaga IVa 

 Vägledande förteckning över instrument 

för att främja en övergång till en mer 

cirkulär ekonomi 

 1. Ekonomiska instrument: 

 1.1 gradvis ökning av deponiskatterna 

och/eller avgifterna för alla 

avfallskategorier (kommunalt, inert, 

övrigt), 

 1.2 införande eller höjning av skatter 

och/eller avgifter på avfallsförbränning, 

 1.3 införande av volym- eller viktbaserade 

avfallstaxor, 

 1.4 åtgärder för att förbättra 

kostnadseffektiviteten i befintliga och 

framtida system för producentansvar, 

 1.5 utvidgning av tillämpningsområdet för 

systemen för ekonomiskt och/eller 

driftsmässigt producentansvar till nya 

avfallsflöden, 

 1.6 ekonomiska incitament till lokala 

myndigheter för att främja förebyggande 

åtgärder, utveckling och att utöka system 

för separat insamling, 
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 1.7 åtgärder för att främja utvecklingen 

av återanvändningssektorn, 

 1.8 åtgärder för att dra in skadliga 

subventioner som inte är förenliga med 

avfallshierarkin, inklusive för fossila 

bränslen, 

 1.9 åtgärder för att genomföra en gradvis 

utfasning av avfallsförbränning. 

 2. Andra åtgärder: 

 2.1 hållbar offentlig upphandling för 

främjande av hållbar produktion och 

konsumtion, 

 2.2 tekniska och skattemässiga åtgärder 

för att stödja utvecklingen av marknader 

för återanvända produkter och 

återvinningsmaterial, inkluderat 

komposterade, samt för att förbättra 

kvaliteten på materialåtervunna material, 

 2.3 genomförande av bästa tillgängliga 

teknik för avfallshantering för att få bort 

ämnen som inger mycket stora 

betänkligheter, när detta är tekniskt 

möjligt och ekonomiskt lönsamt, 

 2.4 åtgärder för att öka allmänhetens 

medvetenhet om god avfallshantering 

 och minskning av mängden skräp, bl.a. 

särskilda kampanjer för att minska 

mängden avfall vid källan och säkerställa 

ett stort deltagande i systemen för separat 

insamling, 

 2.5 åtgärder för att säkra en lämplig 

samordning, bland annat digitalt, mellan 

alla behöriga myndigheter som är 

involverade i avfallshantering, samt 

deltagande av andra viktiga intressenter, 

 2.6 användning av de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna för att 

finansiera utvecklingen av den 

infrastruktur för avfallshantering som 

behövs för att nå relevanta mål. 

Or. en 
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