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Kommissionens förslag 

 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González 

Ändringsförslag 5 
SKÄL 1 

(1) Med tanke på Europeiska unionens 
utvidgning måste de framtida 
medlemsstaternas särskilda situation 
uppmärksammas, framför allt när det gäller 
uppnåendet av de mål för 
materialutnyttjande och återvinning som 
fastställs i artikel 6.1 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/62/EG. 

(1) Med tanke på att Europeiska unionen 
nyligen utvidgats måste de nya 
medlemsstaternas särskilda situation 
uppmärksammas, framför allt när det gäller 
uppnåendet av de mål för 
materialutnyttjande och återvinning som 
fastställs i artikel 6.1 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/62/EG. 

Or. es 

Motivering 

Ändring som gäller den spanska språkversionen. 
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi 

Ändringsförslag 6 
ARTIKEL 1, STYCKE -1 (nytt) 

Artikel 1, punkt 2a (ny) (direktiv 94/62/EG) 

 Följande stycke skall läggas till i artikel 1 i 
direktiv 94/62/EG: 

 ”2a. De politiska målen skall rangordnas 
enligt följande: 

 i) Förebyggande 
 ii) Återanvändning 
 iii) Materialutnyttjande 
 iv) Förbränning med energiåtervinning 
 v) Avyttrande/förbränning” 

Or. en 

Motivering 

Avfallshanteringspolitiken skall rangordnas på ett klart och tydligt sätt. 

 

Ändringsförslag från Gyula Hegyi 

Ändringsförslag 7 
ARTIKEL 1, STYCKE -1a (nytt) 

Artikel 4, punkt 2a (ny) (direktiv 94/62/EG) 

 Följande stycke skall läggas till i artikel 4 i 
direktiv 94/62/EG: 

 ”2a. Medlemsstaterna bör överväga att 
införa nya beskattningsformer i syfte att 
uppmuntra företag att minska 
förpackningsvolymen”. 

Or. en 

Motivering 

I skälen till direktivet stadgas följande: ”Det bästa sättet att undgå förpackningsavfall är att 
minska den totala förpackningsvolymen”. Tillverkning av onödiga förpackningar leder till 
energislöseri och förorsakar onödig miljöskada. Nya beskattningsformer skulle kunna 
uppmuntra företagen att avstå från att tillverka onödiga förpackningar. 
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi 

Ändringsförslag 8 
ARTIKEL 1, STYCKE 1a (nytt) 

Artikel 18, stycke 1a (nytt) (direktiv 94/62/EG) 

 Följande stycke skall läggas till i artikel 18 
i direktiv 94/62/EG: 

 ”Medlemsstaterna bör i enlighet med 
fördraget införa konkreta åtgärder för att 
inrätta återanvändningssystem.” 

Or. en 

Motivering 

Målet för det ursprungliga direktivet kan inte nås utan konkreta åtgärder för att inrätta 
återanvändningssystem av förpackningar. 
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