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Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

Predlogi sprememb Parlamenta 

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González 

Predlog spremembe 5 
UVODNA IZJAVA 1 

Glede na bližnjo širitev Evropske unije je 
potrebno ustrezno pozornost nameniti 
specifičnemu položaju bodočih držav članic, 
zlasti v zvezi z doseganjem zastavljenih 
ciljev glede recikliranja in predelave iz člena 
6(1) Direktive 94/62/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. 

Glede na nedavno širitev Evropske unije je 
potrebno ustrezno pozornost nameniti 
specifičnemu položaju novih držav članic, 
zlasti v zvezi z doseganjem zastavljenih 
ciljev glede recikliranja in predelave iz člena 
6(1) Direktive 94/62/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. 

Or. es 

 

Obrazložitev 

Popravek španskega besedila direktive. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi 

Predlog spremembe 6 
ČLEN l, ODSTAVEK -1 (novo) 

Člen 1, odstavek 3 (novo) (Direktiva 94/62/ES) 

 #-1. Členu 1 Direktive 94/62/ES se doda 
naslednji odstavek: 

 "3. Med političnimi cilji se oblikuje 
naslednji prednostni vrstni red: 
 
i)  Preprečevanje nastajanja odpadkov 
(ii) Ponovna uporaba 
iii)  Recikliranje 
iv)  Sežig s pridobivanjem energije 
v)  Uničenje / sežig" 

Or. en 

 

Obrazložitev 

V okviru ukrepov za ravnanje z odpadki je potreben jasno opredeljen vrstni redi. 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi 

Predlog spremembe 7 
ČLEN l, ODSTAVEK -1a (novo) 

Člen 4, odstavek 2a (novo) (Direktiva 94/62/ES) 

 -1a Členu 4 Direktive 94/62/ES se doda 
naslednji odstavek: 

 "2a. Države članice razmislijo o uvedbi 
novih načinov obdavčevanja kot spodbude 
podjetjem za proizvajanje manjših količin 
embalaže." 

Or. en 
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Obrazložitev 

V uvodni izjavi je zapisano: "ker je najboljši način preprečevanja nastajanja odpadne 
embalaže zmanjšanje celotnega obsega embalaže".  Nepotrebna embalaža pomeni trošenje 
energije in nepotrebno škoduje okolju. Z novimi načini obdavčevanja bi lahko prispevali k 
odvračanju podjetij od proizvajanja nepotrebnih količin embalaže.  

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi 

Predlog spremembe 8 
ČLEN 1, ODSTAVEK 1a (novo) 

Člen 18, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 94/62/ES) 

 1a. Členu 18 Direktive 94/62/ES se doda 
naslednji odstavek: 

 "1a. Države članice v skladu s Pogodbo 
pripravijo konkretne ukrepe za vzpostavitev 
sistemov ponovne uporabe embalaže." 

Or. en 

 

Obrazložitev 

Cilja prvotne direktive ne bo mogoče doseči brez konkretnih ukrepov za izgradnjo sistemov 
ponovne uporabe embalaže. 
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