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Ændringsforslag 

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González  

Ændringsforslag 5 
BETRAGTNING 1 

(1) I forbindelse med Den Europæiske 
Unions udvidelse bør der tages behørigt 
hensyn til de fremtidige medlemsstaters 
særlige situation, navnlig med hensyn til 
opfyldelsen af de genanvendelses- og 
nyttiggørelsesmål, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/62/EF. 

(1) I betragtning af Den Europæiske Unions 
nylige udvidelse bør der tages behørigt 
hensyn til de nye medlemsstaters særlige 
situation, navnlig med hensyn til opfyldelsen 
af de genanvendelses- og nyttiggørelsesmål, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF. 

Or. es 

Begrundelse 

Sproglig ændring med udgangspunkt i den spanske tekst. 
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi 

Ændringsforslag 6 
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt) 

Artikel 1, stk. 2 a (nyt) (direktiv 94/62/EF) 

 -1. Følgende indsættes som stk. 2a i artikel 
1 i direktiv 94/62/EF: 

 "2a. Målene for affaldsforvaltningen 
prioriteres som følger: 

 i) Forebyggelse 
 ii) Genbrug 
 iii) Genvinding 
 iv) Forbrænding med energiudnyttelse 

v) Bortskaffelse / Forbrænding" 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør opstilles en klar prioritering af målene for affaldsforvaltningen. 

 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi 

Ændringsforslag 7 
ARTIKEL 1, NR. -1 a (nyt) 

Artikel 4, stk. 2 a (nyt) (direktiv 94/62/EF) 

 -1a. Følgende indsættes som stk. 2a, i 
artikel 4 i direktiv 94/62/EF: 

 "2a. Medlemsstaterne overvejer indførelse 
af nye beskatningsformer for at tilskynde 
virksomhederne til at producere mindre 
mængder af emballage." 

Or. en 

Begrundelse 

I en af betragtningerne står der, at "den bedste måde at undgå emballageaffald på er at 
reducere den samlede mængde emballage". Produktion af unødvendige emballagemængder 
betyder spild af energi og påfører miljøet unødvendig skade. Nye beskatningsformer kunne 
være en måde at få virksomhederne til at undlade at producere unødvendige mængder af 



 

AM\543318DA.doc 3/3 PE 347.226v01/5-8 

 DA 

emballage. 

 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi 

Ændringsforslag 8 
ARTIKEL 1, NR. 1 a (nyt) 

Artikel 18, stk. 1 a (nyt) (direktiv 94/62/EF) 

 1a. Følgende indsættes som stk. 1a i artikel 
18 i direktiv 94/62/EF: 

 "1a. Medlemsstaterne indfører i 
overensstemmelse med traktaten konkrete 
foranstaltninger til opbygning af 
genbrugssystemer." 

Or. en 

Begrundelse 

Målsætningen for det oprindelige direktiv kan ikke opfyldes uden konkrete foranstaltninger til 
genopbygning af emballagegenbrugssystemer. 
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