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Amendementen van het Parlement 

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González 

Amendement 5 
OVERWEGING 1 

(1) Met het oog op de uitbreiding van de 
Europese Unie dient passende aandacht te 
worden besteed aan de specifieke situatie in 
de toekomstige lidstaten, met name met 
betrekking tot het bereiken van de 
taakstellingen voor recycling en 
terugwinning, zoals vastgesteld in artikel 6, 
lid 1, van Richtlijn 94/62/EG van het 
Europees Parlement en de Raad. 

(1) Met het oog op de recente uitbreiding 
van de Europese Unie dient passende 
aandacht te worden besteed aan de 
specifieke situatie in de nieuwe lidstaten, 
met name met betrekking tot het bereiken 
van de taakstellingen voor recycling en 
terugwinning, zoals vastgesteld in artikel 6, 
lid 1, van Richtlijn 94/62/EG van het 
Europees Parlement en de Raad. 

Or. es 

Motivering 

Taalkundige correctie. 
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi 

Amendement 6 
ARTIKEL 1, LID -1 (nieuw) 

Artikel 1, lid 3 (nieuw) (Richtlijn 94/62/EG) 

  -1. Aan artikel 1 van richtlijn 94/62/EG 
wordt het volgende lid toegevoegd: 

 "3. De hiërarchie tussen de 
beleidsdoelstellingen is als volgt: 

 i) preventie 
ii) hergebruik 
iii) recycling 
iv) verbranding met energieterugwinning 
v) verwijdering/verbranding" 

Or. en 

Motivering 

De hiërarchie tussen de verschillende vormen van afvalbeheer moet duidelijk worden 
aangegeven. 

Amendement ingediend door Gyula Hegyi 

Amendement 7 
ARTIKEL 1, LID -1 bis (nieuw) 

Artikel 4, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 94/62/EG) 

  -1 bis. In artikel 4 van richtlijn 94/62/EG 
wordt het volgende lid opgenomen: 

 "2 bis. De lidstaten overwegen de invoering 
van nieuwe vormen van belastingheffing 
om ondernemingen aan te moedigen 
geringere hoeveelheden 
verpakkingsmateriaal te produceren". 

Or. en 

Motivering 

De overweging luidt als volgt: "overwegende dat de vermindering van de totale hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal de beste manier is om te voorkomen dat verpakkingsafval ontstaat". De 
productie van onnodige hoeveelheden verpakkingsmateriaal betekent verspilling van energie 
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en leidt tot onnodige milieuschade. Nieuwe vormen van belastingheffing kunnen 
ondernemingen ontmoedigen die onnodige hoeveelheden verpakkingsmateriaal produceren. 

 

Amendement ingediend door Gyula Hegyi 

Amendement 8 
ARTIKEL 1, LID 1 bis (nieuw) 

Artikel 18, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 94/62/EG) 

  1 bis. Aan artikel 18 van richtlijn 94/62/EG 
wordt het volgende lid toegevoegd: 

 "1 bis. De lidstaten nemen overeenkomstig 
het Verdrag concrete maatregelen om 
systemen voor hergebruik op te zetten". 

Or. en 

Motivering 

Zonder concrete maatregelen om systemen voor hergebruik van verpakkingsmateriaal op te 
zetten, kan de doelstelling van de oorspronkelijke richtlijn niet worden verwezenlijkt. 
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