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Parlamento pakeitimai 

Pakeitimą pateikė  María del Pilar Ayuso González 

Pakeitimas 5 
1 konstatuojamoji dalis 

1) Atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą,  
reikia skirti reikiamą dėmesį ypatingai 
padėčiai būsimosiose valstybėse narėse, 
ypač siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/62/EB 6 straipsnio 1 dalyje numatytos 
perdirbimo ir panaudojimo užduotys. 

1) Atsižvelgiant į neseniai įvykusią 
Europos Sąjungos plėtrą,  reikia skirti 
reikiamą dėmesį ypatingai padėčiai 
naujose valstybėse narėse, ypač siekiant 
užtikrinti, kad būtų pasiektos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/62/EB 6 straipsnio 1 dalyje numatytos 
pakuočių ir panaudojimo užduotys.  

 

 

 Or. es 
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Pagrindimas 

Direktyvos vertimo į ispanų kalbą pataisa. 

 

Pakeitimą pateikė  Gyula Hegyi 

Pakeitimas 6 
1 straipsnis, 1 pastraipa (nauja) 

1 straipsnis, 3 pastraipa (nauja) (Direktyva 94/62/EB) 

  -1. Prie Direktyvos 94/62/EB 1 straipsnio 
pridedama tokia pastraipa:  

 "3. Nustatoma tokia politikos tikslų 
pirmumo tvarka: 
 
i)  prevencija, 
ii) pakartotinis panaudojimas, 
iii)  perdirbimas, 
iv)  sudeginimas išgaunant energiją, 
v)  šalinimas arba deginimas.“ 

Or.  en 

Pagrindimas 

Reikia parodyti aiškią atliekų tvarkymo politikos sričių pirmumo tvarką. 

 

Pakeitimą pateikė  Gyula Hegyi 

Pakeitimas 7 
1 straipsnis, 1 pastraipa (nauja) 

4 straipsnis, 2 pastraipa (nauja) (Direktyva 94/62/EB) 

 -1a. Prie Direktyvos 94/62/EB 4 straipsnio 
pridedama tokia pastraipa:   

  ,,2a. Valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybes įdiegti naujus apmokestinimo 
būdus, kuriais įmonės būtų skatinamos 
sumažinti pagaminamų pakuočių kiekį.“ 

Or.  en 
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Pagrindimas 

Konstatuojamoje dalyje teigiama: ,,Kadangi geriausias pakuočių atliekų atsiradimo prevencijos 
būdas yra pakuočių kiekio mažinimas.“ Gaminant nereikalingas pakuotes eikvojama energija ir 
nereikalingai teršiama aplinka. Nauji apmokestinimo būdai galėtų paskatinti įmones negaminti 
nereikalingų pakuočių.  

 

Pakeitimą pateikė  Gyula Hegyi 

Pakeitimas 8 
1 straipsnis, 1 a pastraipa (nauja) 

18 straipsnis, 1 a pastraipa (nauja) (Direktyva 94/62/EB) 

 1a. Prie Direktyvos 94/62/EEB 18 
straipsnio pridedama tokia pastraipa:  

 ,,1a. Valstybės narės pagal Sutarties 
nuostatas turėtų įdiegti konkrečias 
priemones, kuriomis būtų siekiama sukurti 
pakartotino panaudojimo sistemas.“ 

Or.  en 

Pagrindimas 

Be konkrečių priemonių, kuriomis būtų siekiama sukurti pakartotino pakuočių panaudojimo 
sistemas, nebus galima pasiekti pirminės direktyvos tikslo. 
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