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8.3.2017 A8-0034/239 

Pozmeňujúci návrh  239 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES  

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 4 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - ukončiť dotácie, ktoré majú 

škodlivý vplyv na životné prostredie, 

vrátane dotácií pre spaľovne, ako aj 

priame a nepriame dotácie pre fosílne 

palivá; 

Or. en 
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8,3/2017 A8-0034/240 

Pozmeňujúci návrh  240 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Smernica 2008/98/ES  

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 4 b (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - postupne ukončiť postupy 

spaľovania odpadu; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Pozmeňujúci návrh  241 

Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

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

 

Návrh smernice 

Príloha I a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Príloha I 

 Vkladá sa táto príloha: 

 „Príloha IVa 

 Orientačný zoznam nástrojov na podporu 

prechodu na obehové hospodárstvo 

 1. Hospodárske nástroje: 

 1.1 progresívne zvyšovanie daní alebo 

poplatkov za ukladanie na skládkach pre 

všetky kategórie odpadu (komunálny, 

inertný, iný); 

 1.2 zavedenie alebo zvýšenie daní a/alebo 

poplatkov za spaľovanie; 

 1.3 zavedenie systémov platby podľa 

množstva odpadu (zásada „plať za to, čo 

vyhodíš“); 

 1.4 opatrenia na zvýšenie nákladovej 

efektívnosti existujúcich a plánovaných 

systémov zodpovednosti výrobcov; 

 1.5 rozšírenie rozsahu pôsobnosti 

finančnej a/alebo prevádzkovej 

zodpovednosti výrobcu na nové toky 

odpadu; 

 1.6 hospodárske stimuly pre samosprávy 

na podporu prevencie, ako aj na rozvoj 

a posilnenie systémov separovaného 

zberu; 



 

AM\1119567SK.docx  PE598.523v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 1.7 opatrenia na podporu rozvoja v oblasti 

opätovného použitia; 

 1.8 opatrenia na potlačenie subvencií, 

ktoré nie sú v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva vrátane tých 

pre fosílne palivá; 

 1.9 opatrenia na realizáciu postupného 

ukončenia spaľovania odpadu; 

 2. Iné opatrenia: 

 2.1 udržateľné verejné obstarávanie na 

podporu udržateľnej výroby a spotreby; 

 2.2 technické a fiškálne opatrenia na 

podporu rozvoja trhov s opätovne 

používanými výrobkami a recyklovanými 

materiálmi (vrátane kompostovaných) 

a na zvýšenie kvality recyklovaných 

materiálov; 

 2.3 vykonávanie najlepších dostupných 

techník na spracovanie odpadu, 

zameraných na odstránenie látok, ktoré 

vzbudzujú veľmi veľké obavy, ak je to 

technicky a ekonomicky uskutočniteľné; 

 2.4 opatrenia na zvýšenie verejného 

povedomia o riadnom odpadovom 

hospodárstve 

 a znižovaní znečisťovania odpadom 

vrátane ad hoc kampaní na zaistenie 

znižovania objemu odpadu pri zdroji 

a vysokej miery zapojenia sa do systémov 

separovaného zberu; 

 2.5 opatrenia na zaistenie náležitej 

koordinácie, a to aj digitálnymi 

prostriedkami, medzi všetkými 

príslušnými verejnými orgánmi 

zapojenými do odpadového hospodárstva 

a zabezpečenie zapojenia ďalších 

kľúčových zainteresovaných strán; 

 2.6 využívanie európskych štrukturálnych 

a investičných fondov s cieľom 

financovať budovanie infraštruktúry 

odpadového hospodárstva potrebnej na 

splnenie príslušných cieľov.“. 
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Or. en 

 


