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Poprawki Parlamentu 

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González 

Poprawka 5 
podpunkt uzasadnienia 5 

(1) Biorąc pod uwagę rozszerzenie Unii 
Europejskiej, należy zwrócić odpowiednią 
uwagę na konkretną sytuację w przyszłych 
Państwach Członkowskich, zwłaszcza pod 
względem osiągnięcia celów recyklingu i 
odzysku, określonych w artykule 6 ust. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/62/WE. 

(1) Ze względu na niedawne rozszerzenie 
Unii Europejskiej, należy zwrócić 
odpowiednią uwagę na konkretną sytuację w 
nowych Państwach Członkowskich, 
zwłaszcza pod względem osiągnięcia celów 
recyklingu i odzysku, określonych w 
artykule 6 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/62/WE. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Poprawka językowa w wersji hiszpańskiej. 
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi 

Poprawka 6 
ARTYKUŁ 1, USTĘP -1 (nowy) 

Artykuł 1, ust. 3 (nowy) (dyrektywa 94/62/WE) 

  -1. Następujący ustęp będzie dodany do 
artykułu 1 dyrektywy 94/62/WE: 

„3. Hierarchia obowiązująca wśród celów 
polityki: 
 
i)  Zapobieganie 
ii) Odzysk 
iii)  Recykling 
iv)  Spalanie połączone z odzyskiem 
energii 
v)  Wywóz / spalanie” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy ustanowić wyraźną hierarchię wśród różnych strategii zagospodarowania odpadów. 

 

Poprawkę złożył Gyula Hegyi 

Poprawka 7 
ARTYKUŁ 1, USTĘP -1 a (nowy) 

Artykuł 4, ust. 2 a (nowy) (dyrektywa 94/62/WE) 

  -1a Następujący ustęp będzie dodany do 
artykułu 4 dyrektywy 94/62/WE:  

„2a. Państwa Członkowskie powinny 
rozważyć wprowadzenie nowych form 
opodatkowania, aby zachęcić 
przedsiębiorstwa do produkowania 
mniejszej ilości opakowań.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

W podpunkcie uzasadnienia napisane jest: „zważywszy, że najlepszym sposobem na 
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powstrzymanie powstawania odpadów z opakowań jest zredukowanie całkowitej ilości 
opakowań.”  Produkcja zbędnych opakowań oznacza marnowanie energii i niepotrzebne 
szkody dla środowiska. Nowe formy opodatkowania mogłyby zniechęcać przedsiębiorstwa do 
produkowania nadmiernej ilości opakowań. 

 

Poprawkę złożył Gyula Hegyi 

Poprawka 8 
ARTYKUŁ 1, USTĘP 1 a (nowy) 

Artykuł 18, ust. 1 a (nowy) (dyrektywa 94/62/WE) 

  1a. Następujący ustęp będzie dodany do 
artykułu 18 dyrektywy 94/62/WE: 

„1a. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
Traktatem, powinny prowadzić konkretne 
działania mające na celu tworzenie 
systemów odzyskiwania odpadów.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Bez konkretnych działań mających na celu stworzenie systemów odzyskiwania odpadów z 
opakowań nie zdoła się osiągnąć podstawowego celu dyrektywy. 
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