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8.3.2017 A8-0034/244 

Amendamentul  244 

Jean-François Jalkh 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pentru a asigura faptul că 

obiectivele de reciclare se bazează pe date 

fiabile și comparabile și pentru a permite 

o monitorizare mai eficace a progreselor 

realizate în ceea ce privește îndeplinirea 

obiectivelor respective, definiția deșeurilor 

municipale din Directiva 2008/98/CE ar 

trebui să fie conformă cu definiția 

utilizată în scopuri statistice de Oficiul 

pentru Statistică al Uniunii Europene și 

de Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică, pe baza căreia 

statele membre raportează date de mai 

mulți ani. Definiția deșeurilor municipale 

din prezenta directivă este neutră în ceea ce 

privește statutul, public sau privat, al 

operatorului care gestionează deșeurile. 

(6) Definiția deșeurilor municipale din 

prezenta directivă este neutră în ceea ce 

privește statutul, public sau privat, al 

operatorului care gestionează deșeurile. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Amendamentul  245 

Jean-François Jalkh 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să ia 

măsuri pentru a promova prevenirea 

generării de deșeuri alimentare în 

conformitate cu Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă, adoptată de 

Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite la data de 25 septembrie 

2015, în special cu obiectivele acesteia 

privind reducerea la jumătate a deșeurilor 

alimentare până în 2030. Aceste măsuri 

ar trebui să vizeze prevenirea generării de 

deșeuri alimentare în cadrul producției 

primare, al prelucrării și fabricării, al 

comerțului cu amănuntul și al altor tipuri 

de distribuție de produse alimentare, al 

restaurantelor și al serviciilor de 

alimentație, precum și al gospodăriilor. 

Având în vedere beneficiile de mediu și 

economice ale prevenirii generării de 

deșeuri alimentare, statele membre ar 

trebui să stabilească măsuri specifice de 

prevenire a generării de deșeuri 

alimentare și ar trebui să măsoare 

progresele înregistrate în ceea ce privește 

reducerea deșeurilor alimentare. Pentru a 

facilita schimbul de bune practici pe 

întreg teritoriul UE, atât între statele 

membre, cât și între operatorii din 

sectorul alimentar, ar trebui să se instituie 

metodologii uniforme pentru măsurarea 

respectivă. Raportarea privind nivelurile 

de deșeuri alimentare ar trebui să aibă loc 

eliminat 
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la fiecare doi ani. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Amendamentul  246 

Jean-François Jalkh 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) În vederea asigurării unei puneri 

în aplicare mai bune, mai rapide și mai 

uniforme a prezentei directive și în 

vederea anticipării deficiențelor legate de 

punerea în aplicare, ar trebui să se 

instituie un sistem de alertă timpurie 

pentru a detecta deficiențele și a permite 

luarea de măsuri înainte de expirarea 

termenelor de îndeplinire a obiectivelor. 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Amendamentul  247 

Jean-François Jalkh 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – punctul 1 a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) se introduce următorul punct 1a: (a) se introduce următorul punct 1a: 

„1a. «deșeuri municipale» înseamnă „1a. „deșeuri municipale” înseamnă 

deșeurile menajere și alte deșeuri care, 

prin natura și compoziția lor, sunt 

similare deșeurilor menajere; 

(a) deșeuri amestecate și deșeuri 

colectate separat de la gospodării, 

inclusiv: -hârtia și cartonul, sticla, 

metalele, materialele plastice, deșeurile 

biologice, lemnul, textilele, deșeurile de 

echipamente electrice și electronice, 

deșeurile de baterii și acumulatori; 

- deșeurile voluminoase, inclusiv 

aparatele de uz casnic, saltelele și mobila; 

- deșeurile de grădină, inclusiv frunzele și 

resturile rezultate în urma tunderii 

gazonului; 

 

(b) deșeuri amestecate și deșeuri 

colectate separat din alte surse care sunt 

comparabile cu deșeurile menajere din 

punct de vedere al naturii, al compoziției 

și al cantității lor; 

 

(c) deșeuri generate de activitatea de 

curățare a piețelor și a străzilor, inclusiv 

gunoaiele adunate de pe străzi, conținutul 

containerelor pentru deșeuri și deșeurile 

rezultate din activitatea de întreținere a 

parcurilor și a grădinilor. 
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Deșeurile municipale nu includ deșeurile 

provenite din rețeaua de canalizare și 

tratare, inclusiv nămolul de epurare și 

deșeurile provenite din activități de 

construcție și demolări;” 

 

Or. en 

[A se vedea formularea articolului 2 litera (b) din Directiva 1999/31/CE.] 

Justificare 

Pentru a păstra definiția curentă a conceptului de „deșeuri municipale”. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Amendamentul  248 

Jean-François Jalkh 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Se introduce următorul articol 

11b: 

eliminat 

„Articolul 11 b  

Raportul de alertă timpurie  

1. Comisia, în cooperare cu Agenția 

Europeană de Mediu, elaborează rapoarte 

privind progresele înregistrate în ceea ce 

privește îndeplinirea obiectivelor 

prevăzute la articolul 11 alineatul (2) 

literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul 

(3) cel târziu cu trei ani înainte de 

expirarea fiecărui termen prevăzut în 

dispozițiile respective. 

 

2. Rapoartele menționate la alineatul (1) 

includ următoarele: 

 

(a) o estimare a gradului de îndeplinire a 

obiectivelor de către fiecare stat membru; 

 

(b) o listă a statelor membre care riscă să 

nu îndeplinească obiectivele în termenele 

respective, însoțită de recomandări 

corespunzătoare pentru statele membre 

vizate.” 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Amendamentul  249 

Jean-François Jalkh 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Deșeurile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 38 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia poate elabora orientări 

privind interpretarea definițiilor 

noțiunilor de «valorificare» și 

«eliminare». 

eliminat 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 38a 

în scopul de a specifica aplicarea formulei 

pentru instalațiile de incinerare 

menționate la punctul R1 din anexa II. 

Condițiile climaterice locale, cum ar fi 

intensitatea frigului și nevoia de încălzire, 

pot fi luate în considerare în măsura în 

care acestea influențează cantitățile de 

energie care pot fi utilizate sau produse 

din punct de vedere tehnic sub formă de 

electricitate, căldură, vapori de răcire sau 

de tratare. Condițiile locale ale regiunilor 

ultraperiferice, astfel cum sunt 

recunoscute la articolul 349 al treilea 

paragraf din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, și ale 

teritoriilor menționate la articolul 25 din 

Actul de aderare din 1985 pot fi, de 

asemenea, luate în considerare. 

 

 [Prezentul amendament vizează eliminarea 

articolului 38 alineatul (1) și din actul 

legislativ existent.] 

Or. en 
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