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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González 

Τροπολογία 5 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1 

(1)  Ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, χρειάζεται να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στην ειδική κατάσταση των 
µελλοντικών κρατών µελών, ιδίως όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων 
ανακύκλωσης και ανάκτησης που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

(1) Ενόψει της πρόσφατης διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στην ειδική κατάσταση των 
νέων κρατών µελών, ιδίως όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και 
ανάκτησης που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους µεγαλύτερης σαφήνειας. 
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Τροπολογία: Gyula Hegyi 

Τροπολογία 6 
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα) 

Άρθρο 1, παράγραφος 3 (νέα) (Οδηγία 94/62/ΕΚ) 

 -1. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται 
στο τέλος του άρθρου 1 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ: 

 «3. Οι στόχοι πολιτικής έχουν την εξής 
προτεραιότητα: 

 i) Πρόληψη 
 ii) Επαναχρησιµοποίηση 

 iii) Ανακύκλωση 
 iv) Αποτέφρωση µε ανάκτηση ενέργειας 

 v) ∆ιάθεση/Αποτέφρωση» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προβλέπεται σαφής ιεράρχηση µεταξύ των πολιτικών διαχείρισης των 
απορριµµάτων. 

 

Τροπολογία: Gyula Hegyi 

Τροπολογία 7 
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1α (νέα) 

Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα) (Οδηγία 94/62/ΕΚ) 

 -1α. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται 
στο τέλος του άρθρου 4 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ: 

 «2α. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν το ενδεχόµενο νέων µορφών 
φορολογίας µε σκοπό να ενθαρρύνουν τις 
εταιρείες να παράγουν µικρότερες 
ποσότητες συσκευασιών.» 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Είναι γραµµένο στην αιτιολογική αναφορά: «ο καλύτερος τρόπος αποφυγής της δηµιουργίας 
αποβλήτων συσκευασιών είναι η µείωση του συνολικού όγκου συσκευασιών». Η παραγωγή 
περιττών ποσοτήτων συσκευασιών σηµαίνει σπατάλη ενέργειας και πρόκληση περιττών 
περιβαλλοντικών φορών. Κάποιες νέες µορφές φορολογίας θα µπορούσαν να αποθαρρύνουν τις 
εταιρείες που παράγουν µη απαραίτητες ποσότητες συσκευασιών. 

 

Τροπολογία: Gyula Hegyi 

Τροπολογία 8 
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α (νέα) 

Άρθρο 18, παράγραφος 1α (νέα) (Οδηγία 94/62/ΕΚ) 

 1α. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται 
στο τέλος του άρθρου 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ: 

 «1α. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, σύµφωνα 
µε τη Συνθήκη, να καθιερώσουν 
συγκεκριµένα µέτρα για τη δηµιουργία 
συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Χωρίς συγκεκριµένα µέτρα για τη δηµιουργία συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης, δεν είναι 
δυνατή η επίτευξη του στόχου της αρχικής οδηγίας. 
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