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Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 1 

(1) Vzhľadom na rozšírenie Európskej únie 
je potrebné venovať náležitú pozornosť 
špecifickej situácii v budúcich členských 
štátoch, najmä v súvislosti s dosiahnutím 
cieľov v procese recyklácie a zhodnotenia, 
stanovených v článku 6 odsek 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
94/62/ES. 

(1)Vzhľadom na nedávne rozšírenie 
Európskej únie je potrebné venovať 
náležitú pozornosť špecifickej situácii v 
nových členských štátoch, najmä v 
súvislosti s dosiahnutím cieľov v procese 
recyklácie a zhodnotenia, stanovených v 
článku 6 odsek 1 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 94/62/ES. 

Or. es 

Odôvodnenie 

Oprava k španielskej verzii príslušnej smernice. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
ČLÁNOK 1 ODSEK 1 (nový) 

Článok 1 odsek 3 (nový) (smernica 94/62/ES) 
 

 -1. K článku 1 smernice 94/62/ES sa 
pridáva nasledovný odsek: 

 "3. Hierarchia cieľov politík je nasledovná: 
 
i)  prevencia, 
ii) opätovné používanie, 
iii)  recyklácia, 
iv)  spaľovanie s energetickým 
zhodnotením, 
v)  zneškodňovanie/spaľovanie.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Medzi politikami odpadového hospodárstva by mala byť viditeľná hierarchia.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
ČLÁNOK 1 ODSEK 1a (nový) 

Článok 4 odsek 2a (nový) (smernica 94/62/ES) 
 

 V článku 4 smernice 94/62/ES sa vkladá 
nasledovný odsek: 

 „2a. Členské štáty by mali zvážiť zavedenie 
nových foriem zdaňovania so zámerom, aby 
motivovali spoločnosti k produkcii 
menšieho množstva obalov.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

V úvodnom ustanovení sa uvádza: „keďže najlepším prostriedkom ako predchádzať tvorbe 
odpadov z obalov, je znižovať celkové množstvo obalov;“.  Tvorba nadbytočného množstva 
obalov znamená plytvanie energiou a spôsobuje zbytočné škody na životnom prostredí. Nové 
formy zdaňovania by mohli odradiť spoločnosti od výroby nadbytočného množstva obalov.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá  Gyula Hegyi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
ČLÁNOK 1 ODSEK 1a (nový) 

Článok 18 odsek 1a (nový) (smernica 94/62/ES) 
 

 1a. K článku 18 smernice 94/62/ES sa 
pridáva nasledovný odsek: 

 „1a. Členské štáty by mali v súlade so 
zmluvou zaviesť konkrétne opatrenia na 
vytvorenie systémov opätovného 
používania.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Bez konkrétnych opatrení na vytvorenie systémov opätovného používania obalov nie je možné 
dosiahnuť cieľ pôvodnej smernice. 
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