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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.3.2017 A8-0034/239 

Muudatusettepanek  239 

Piernicola Pedicini 

fraktsiooni EFDD nimel 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jäätmed 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ  

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – kaotatakse järkjärguliselt 

keskkonnale kahjulikud toetused, 

sealhulgas põletusrajatiste toetused, 

samuti fossiilkütuste otsesed ja kaudsed 

toetused; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Muudatusettepanek  240 

Piernicola Pedicini 

fraktsiooni EFDD nimel 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jäätmed 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ  

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 4 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – kaotatakse järkjärguliselt jäätmete 

põletamise tavad; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Muudatusettepanek  241 

Piernicola Pedicini 

fraktsiooni EFDD nimel 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Raport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Jäätmed 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I a lisa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -I lisa 

 Lisatakse järgmine lisa: 

 „IVa lisa 

 Ringmajandusele üleminekut 

soodustavate vahendite soovituslik loend 

 1. Majandushoovad 

 1.1 prügilamaksude ja/või -tasude 

järkjärguline suurendamine kõigi 

jäätmekategooriate (olmejäätmed, 

püsijäätmed, muu) puhul; 

 1.2 põletamismaksude ja/või -tasude 

kehtestamine või suurendamine; 

 1.3 jäätmete kogusest sõltuvate tasude 

süsteemi kasutuselevõtt; 

 1.4 meetmed olemasolevate ja tulevaste 

tootjavastutuse kavade kulutõhususe 

suurendamiseks; 

 1.5 tootja finants- ja/või tegevusvastutuse 

süsteemide ulatuse laiendamine uutele 

jäätmevoogudele; 

 1.6 majanduslikud stiimulid kohalikele 

ametiasutustele, et edendada jäätmetekke 

vältimist ning arendada ja tugevdada 

liigiti kogumise süsteeme; 

 1.7 meetmed korduskasutamise sektori 

arengu toetuseks; 
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 1.8 meetmed nende toetuste kaotamiseks, 

mis ei ole kooskõlas jäätmehierarhiaga, 

k.a fossiilkütuste toetused; 

 1.9 jäätmete põletamise järkjärgulise 

kaotamise elluviimise meetmed. 

 2. Muud meetmed 

 2.1 säästvad riigihanked säästva tootmise 

ja tarbimise edendamiseks; 

 2.2 tehnilised ja maksualased meetmed, et 

toetada korduskasutatavate toodete ja 

ringlussevõetud (sh kompostitud) 

materjalide turgude arengut ning tõsta 

ringlussevõetud materjalide kvaliteeti; 

 2.3 parima võimaliku tehnika 

rakendamine jäätmetöötluses eesmärgiga 

kõrvaldada väga ohtlikud ained, kui see 

on tehniliselt ja majanduslikult teostatav; 

 2.4 meetmed eesmärgiga tõsta üldsuse 

teadlikkust sellest, kuidas õigesti jäätmeid 

käidelda 

 ja prahti vähendada, sealhulgas ajutised 

kampaaniad, mille eesmärk on tagada 

jäätmete vähendamine tekkekohas ja 

liigiti kogumise süsteemides osalemise 

kõrge määr; 

 2.5 meetmed, et tagada asjakohane 

kooskõla, muu hulgas digitaalselt, kõigi 

jäätmekäitlusega tegelevate pädevate 

ametiasutuste vahel ning tagada muude 

peamiste sidusrühmade osalemine; 

 2.6 Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kasutamine, et 

rahastada asjaomaste sihtarvude 

saavutamiseks vajaliku 

jäätmekäitlustaristu väljaarendamist.“. 

Or. en 

 


