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Text navržený Komisí 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně María del Pilar Ayuso Gonzáles 

Pozměňovací návrh 5 
Bod odůvodnění 1 

Vzhledem k rozšíření Evropské unie se musí 
patřičná pozornost věnovat specifické situaci 
v budoucích členských státech, zejména 
vzhledem k dosažení cílů recyklace a využití 
stanovených v čl. 6 odst. 1 směrnice 
94/62/ES Evropského parlamentu a Rady. 

S ohledem na poslední rozšíření Evropské 
unie se musí patřičná pozornost věnovat 
specifické situaci v nových členských 
státech, zejména vzhledem k dosažení cílů 
recyklace a využití stanovených v čl. 6 odst. 
1 směrnice 94/62/ES Evropského 
parlamentu a Rady. 

Or. es 

Odůvodnění 

Lingvistická úprava ve španělštině. 
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Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Gyula Hegyi 

Pozměňovací návrh 6 
Čl. 1 odst. 1 (nový) 

Čl. 1 odst. 3 (nový) (směrnice 94/62/ES) 
 

 -1. Následující odstavec bude doplněn k 
článku 1 směrnice 94/62/ES: 
„3. Pořadí politických cílů bude 
následující: 
 
i) prevence 
ii) opakované použití 
iii) recyklace 
iv) spalování odpadu s obnovou energie  
v) likvidace odpadu/spalování“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Mezi politikami řízení zpracování a likvidace odpadu by měla být stanovena jasná hierarchie. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Gyula Hegyi 

Pozměňovací návrh 7 
Čl. 1 odst. 1a (nový) 

Čl. 4 odst. 2a (nový) (směrnice 94/62/ES) 
 
 

 -1a Následující odstavec bude doplněn k 
článku 4 směrnice 94/62/ES: 
„2a. Členské státy by měly zvážit zavedení 
nových forem zdanění, aby motivovaly 
společnosti k výrobě menšího množství 
obalů.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

V bodu odůvodnění se uvádí: „Vzhledem k tomu, že nejlepší způsob, jak předejít vytváření 
obalového odpadu, je snížit objem výroby obalů.“ Vyrábět nadbytečné množství obalů 
znamená plýtvat energií a zbytečně ničit životní prostředí. Nové formy zdanění by mohly 
odradit společnosti od nadměrné výroby obalů. 
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Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Gyula Hegyi 

Pozměňovací návrh 8 
Čl. 1 odst. 1a (nový) 

Čl. 18 odst. 1a (nový) (směrnice 94/62/ES) 
 

 1a. Následující odstavec bude doplněn k 
článku 18 směrnice 94/62/ES: 
„1a. Členské státy by měly v souladu se 
Smlouvou zavést konkrétní opatření na 
vytvoření systému opakovaného použití.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Bez konkrétních opatření pro vytvoření systému opakovaného použití obalů není možné 
dosáhnout cíle stanoveného v původní směrnici. 
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