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Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González 

Muudatusettepanek 5 
Pakendid ja pakendijäätmed  

(1) Pidades silmas Euroopa Liidu laienemist, 
tuleb asjakohast tähelepanu pöörata 
konkreetsele olukorrale tulevastes 
liikmesriikides, eriti seoses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud ringlussevõtu ja 
taaskasutamise eesmärkide saavutamisega. 

(1) Pidades silmas Euroopa Liidu äsjast 
laienemist, tuleb asjakohast tähelepanu 
pöörata konkreetsele olukorrale uutes 
liikmesriikides, eriti seoses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/62/EÜ 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud ringlussevõtu ja 
taaskasutamise eesmärkide saavutamisega. 

Or. es 

Selgitus 

Parandus direktiivi hispaania keelsesse versiooni. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Gyula Hegyi 

Muudatusettepanek 6 
ARTIKLI 1 LÕIGE -1 (uus) 

Artikli 1 lõige 3 (uus), (direktiiv 94/62/EÜ) 

 -1. Direktiivi 94/62/EÜ artiklile 1 lisatakse 
järgmine lõige: 

 "3. Poliitika eesmärkide pingerida on 
järgmine: 
 
i)  vältimine 
ii) korduvkasutamine 
iii)  ringlussevõtt 
iv)  põlevjäätmete kasutamine energia 
 saamiseks  
v)  kõrvaldamine/põletamine" 

Or. en 

Selgitus 

Selgelt tuleb välja tuua jäätmekäitluspoliitikate eesmärkide pingerida. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Gyula Hegyi 

Muudatusettepanek 7 
ARTIKLI 1 LÕIGE -1 a (uus) 

Artikli 4 lõige 2 a (uus), (direktiiv 94/62/EÜ) 

 Direktiivi 94/62/EÜ artiklisse 4 lisatakse 
järgmine lõige: 

 "2a. Liikmesriigid peaksid kaaluma uute 
maksustamisvormide kasutusele võtmist, et 
mõjutada ettevõtteid tootma vähemal hulgal 
pakendeid." 

Or. en 

Selgitus 

Põhjenduses on kirjutatud: "Parim vahend pakendijäätmete tekkimise vältimiseks on 
pakendite kogumahu vähendamine". Mittevajaliku pakendite hulga tootmine tähendab 
energia raiskamist ja mõttetu keskkonnakahju tekitamist. Uute maksustamisvormidega saaks 
mõjutada ettevõtteid looma vähem mittevajalikku pakendite hulka. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Gyula Hegyi 

Muudatusettepanek 8 
ARTIKLI 1 LÕIGE 1 a (uus) 

Artikli 18 lõige 1 a (uus), (direktiiv 94/62/EÜ) 

 1a. Direktiivi 94/62/EÜ artiklile 18 
lisatakse järgmine lõige: 

 "1a. Liikmesriigid peavad vastavalt 
asutamislepingule rakendama konkreetsed 
meetmed korduvkasutussüsteemide 
loomiseks." 

Or. en 

Selgitus 

Ilma konkreetsete meetmeteta korduvkasutussüsteemide loomiseks ei ole võimalik algse 
direktiivi eesmärke saavutada. 
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