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Komission teksti 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González 

Tarkistus 5 
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE 

(1) Euroopan unionin laajentumisen 
yhteydessä on kiinnitettävä asianmukaista 
huomiota tulevien jäsenvaltioiden 
tilanteeseen ja erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
94/62/EY 6 artiklan 1 kohdassa asetettujen 
hyödyntämistä ja kierrätystä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen. 

(1) Euroopan unionin äskettäisen 
laajentumisen vuoksi on kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota uusien 
jäsenvaltioiden tilanteeseen ja erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 1 kohdassa 
asetettujen hyödyntämistä ja kierrätystä 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. 

Or. es 

Perustelu 

Kieliseikkoja koskeva korjaus. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi 

Tarkistus 6 
1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi) 

1 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 94/62/EY) 

 Lisätään direktiivin 94/62/EY 1 artiklaan 
2 a kohta seuraavasti: 

 "2 a. Politiikan tavoitteiden olisi oltava 
seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 

 i) pakkausjätteiden syntymisen 
ehkäiseminen 

 ii) uudelleenkäyttö 
 iii) kierrätys 
 iv) polttamalla hyödyntäminen 

energiantuotannossa  
 v) käytöstä poistaminen / polttaminen." 

Or. en 

Perustelu 

Jätehuoltopolitiikkojen selvät tärkeysjärjestys olisi osoitettava. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi 

Tarkistus 7 
1 ARTIKLAN -1 A KOHTA (uusi) 

4 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 94/62/EY) 

 Lisätään direktiivin 94/62/EY 4 artiklaan 
2 a kohta seuraavasti: 

 "2 a. Jäsenvaltioiden olisi harkittava 
uusien verotusmuotojen käyttöönottoa, 
jotta yrityksiä rohkaistaisiin tuottamaan 
vähäisempiä määriä pakkauksia." 

Or. en 

Perustelu 

Johdanto-osan kappaleessa todetaan seuraavaa: "Paras keino pakkausjätteiden tuottamisen 
välttämiseksi on pakkausten kokonaismäärän vähentäminen." Tarpeettomien pakkausmäärien 
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tuottaminen merkitsee energian tuhlaamista ja sitä, että aiheutetaan tarpeettomasti tuhoja 
ympäristölle. Uudet verotusmuodot voisivat toimia pelotteena tarpeettomia määriä 
pakkauksia tuottavilla yrityksille. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi 

Tarkistus 8 
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi) 

18 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 94/62/EY) 

 Lisätään direktiivin 94/62/EY 18 artiklaan 
1 a kohta seuraavasti:  

 "Jäsenvaltioiden olisi 
perustamissopimuksen mukaisesti 
ryhdyttävä käytännön toimenpiteisiin 
uudelleenkäyttöä koskevien järjestelmien 
perustamiseksi." 

Or. en 

Perustelu 

Ilman pakkausten uudelleenkäyttöä säätelevien järjestelmien perustamista koskevia 
käytännön toimenpiteitä alkuperäisen direktiivin tavoitetta ei voida saavuttaa. 

 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

