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Módosító javaslat: 5. 
1. PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(1) Az Európai Unió bővítésének fényében 
kellő figyelmet kell fordítani a jövőbeli 
tagállamok sajátos helyzetére, különösen 
az Európai Parlament és a Tanács 
94/62/EK irányelve 6. cikkének (1) 
bekezdésében megfogalmazott 
újrafelhasználási és visszanyerési céljainak 
megvalósításával kapcsolatban. 

(1) Az Európai Unió legutóbbi bővítésének 
fényében kellő figyelmet kell fordítani a új 
tagállamok sajátos helyzetére, különösen 
az Európai Parlament és a Tanács 
94/62/EK irányelve 6. cikkének (1) 
bekezdésében megfogalmazott 
újrafelhasználási és visszanyerési céljainak 
megvalósításával kapcsolatban. 

 

 

 Or. es 
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Indokolás 

Az irányelv spanyol változatának helyesbítése. 

 

Előterjesztő: Hegyi Gyula 

Módosítás: 6 
1. CIKK, (-1) BEKEZDÉS (új) 

1. cikk, (3) bekezdés (új) (94/62/EK irányelv) 

  (-1) A 94/62/EK irányelv 1. cikkébe az 
alábbi bekezdés illesztendő: 

 “(3) A politikai célkitűzések közötti 
hierarchiának az alábbinak kell lennie: 
 
i)  Megelőzés 
ii) Újrafelhasználás 
iii)  Újrafeldolgozás 
iv)  Elégetés energia-visszanyeréssel 
v)  Lerakás / elégetés” 

Or.  en 

Indokolás 

A hulladékkezelési politikák között egyértelmű hierarchiának kell lennie. 

 

Előterjesztő: Hegyi Gyula 

Módosítás: 7 
1. CIKK, (-1 a) BEKEZDÉS (új) 

4. cikk, (2 a) bekezdés (új) (94/62/EK irányelv) 

 (-1a) A 94/62/EK irányelv 4. cikkébe az 
alábbi bekezdés illesztendő:  

  „(2a) A tagállamoknak meg kell fontolniuk 
az adóztatás új formáinak bevezetését 
annak ösztönzésére, hogy a vállalkozások 
kisebb mennyiségű csomagolóanyagot 
termeljenek.” 

Or.  en 
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Indokolás 

A preambulumbekezdés így fogalmaz: „mivel a csomagolási hulladék keletkezésének 
megakadályozásának legjobb eszköze a csomagolás összmennyiségének csökkentése”.  A 
szükségtelen csomagolásmennyiségek előállítása energiapazarlást jelent és szükségtelen mértékű 
környezeti károkat okoz. Az új adóztatási formák visszatartó erőt jelenthetnének a szükségtelen 
csomagolásmennyiséget előállító vállalkozások számára.  

 

Előterjesztő: Hegyi Gyula 

Módosítás: 8 
1. CIKK, (1 a) BEKEZDÉS (új) 

18. cikk, (1 a) bekezdés (új) (94/62/EK irányelv) 

 (1a) A 94/62/EK irányelv 18. cikkébe az 
alábbi bekezdés illesztendő: 

 „(1a) A tagállamoknak a Szerződéssel 
összhangban konkrét intézkedéseket kell 
hozniuk az újrafelhasználási rendszerek 
létrehozása érdekében.” 

Or.  en 

Indokolás 

Az eredeti irányelv céljait a csomagolások újrafelhasználási rendszereinek létrehozására 
irányuló konkrét intézkedések nélkül nem lehet elérni. 
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