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Alterações do Parlamento 

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González 

Alteração 5 
CONSIDERANDO 1 

(1) Na perspectiva do alargamento da União 
Europeia, importa prestar a devida atenção à 
situação específica dos futuros 
Estados-Membros, designadamente em 
relação ao cumprimento dos objectivos de 
reciclagem e valorização estabelecidos no 
n.º 1 do artigo 6.º da Directiva 94/62/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 

(Não se aplica à língua portuguesa) 

Or. es 

Justificação 

(Não se aplica à língua portuguesa) 
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi 

Alteração 6 
ARTIGO PRIMEIRO, PONTO - 1 (novo) 

Artigo 1, nº 2 bis (novo) (Directiva 94/62/EC) 

  -1. Ao Artigo 1º da Directiva 94/62/CE é 
aditado o seguinte nº 2 bis: 

 "2bis. É a seguinte a hierarquia dos 
objectivos: 

 i) Prevenção 
 ii)Reutilização 
 iii)Reciclagem 

 iv)Incineração com recuperação de energia 
 v) Deposição /incineração" 

Or. en 

Justificação 

Cumpre conferir clareza à hierarquia das políticas de gestão de resíduos. 

 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi 

Alteração 7 
ARTIGO PRIMEIRO, PONTO - 1 BIS (novo) 
Artigo 4, nº 2 bis (novo) (Directiva 94/62/EC) 

 -1bis. Ao Artigo 4º da Directiva 94/62/CE é 
aditado o seguinte nº 2 bis:  

  "2bis. Os Estados-Membros devem 
ponderar a possibilidade de introdução de 
novas formas de tributação, a fim de 
encorajarem as empresas a produzirem 
menores quantidades de embalagens." 

Or. en 

Justificação 

No Considerando pode ler-se o seguinte:  "Considerando que a melhor forma de evitar a 
produção de resíduos de embalagens é reduzir a quantidade global de embalagens".  A 
produção de quantidades desnecessárias de embalagens implica um desperdício de energia e 
dá origem a desnecessários e consideráveis danos ambientais.  A introdução de novas formas 
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de tributação poderia desencorajar as empresas de produzirem  quantidades desnecessárias 
de embalagens.  

 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi 

Alteração 8 
ARTIGO PRIMEIRO, PONTO 1 BIS (novo) 

Artigo 18, nº 1 bis (novo) (Directiva 94/62/EC) 

 1bis. Ao Artigo 18º da Directiva 94/62/CE é 
aditado o seguinte nº 1bis: 

 "1bis. Nos termos do Tratado, os 
Estados-Membros devem adoptar medidas 
concretas visando o desenvolvimento de 
sistemas de reutilização." 

Or. en 

Justificação 

Sem medidas concretas visando o desenvolvimento de sistemas de reutilização, o objectivo da 
directiva original não pode ser alcançado. 
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