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Legenda 
 
 

Vysvětlivky k označení legislativních postupů 

 * Postup konzultace  
                většina odevzdaných hlasů 
     **I Postup spolupráce (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 **II Postup spolupráce (druhé čtení)  
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
                společného postoje 
 *** Postup souhlasu 

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU 

 ***I Postup spolurozhodování (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 ***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje 

 ***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu 
 
(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.) 
 

 
 

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu 

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kterým se mění směrnice 94/62/ES 
o obalech a obalových odpadech  
(COM(2004)0127 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Postup spolurozhodování: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2004)0127)1, 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 95 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu se nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C5-0100/2004), 

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2004), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

Znění navržené Komisí 
 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1 
BOD ODŮVODNĚNÍ 1 

1) Vzhledem k rozšíření Evropské unie se 
musí patřičná pozornost věnovat specifické 
situaci v budoucích členských státech, 
zejména vzhledem k dosažení cílů 
recyklace a využití stanovených v čl. 6 
odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/62/ES. 

1) Vzhledem k nedávnému rozšíření 
Evropské unie se musí patřičná pozornost 
věnovat specifické situaci v nových 
členských státech, zejména vzhledem k 
dosažení cílů recyklace a využití 
stanovených v čl. 6 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES. 

Pozměňovací návrh 2 
BOD ODŮVODNĚNÍ 2 

                                                 
1 Úř. věst. C 98, 23. 9. 2004, s. 40. 
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2) Členské státy, které přistoupí k 
Evropské unii na základě Smlouvy o 
přistoupení ze dne 13. dubna 2003, 
potřebují dodatečnou lhůtu na přizpůsobení 
svých systémů recyklace a využití cílům 
směrnice 94/62/ES. 

2) Členské státy, které přistoupily k 
Evropské unii na základě Smlouvy o 
přistoupení ze dne 13. dubna 2003, 
potřebují dodatečnou lhůtu na přizpůsobení 
svých systémů recyklace a využití cílům 
směrnice 94/62/ES. 

Pozměňovací návrh 3 
ČLÁNEK 1 

Čl. 6 odst. 11 (směrnice 94/62/ES) 
 

11. Členské státy, které přistoupí k 
Evropské unii na základě Smlouvy o 
přistoupení ze dne 16. dubna 2003, mohou 
odsunout dosažení výsledků uvedených v 
odstavci 1b), d) a e) až do data podle své 
vlastní volby, ne však později než 
31. prosince 2012. 

11) Členské státy, které přistoupily k 
Evropské unii na základě Smlouvy o 
přistoupení ze dne 16. dubna 2003, mohou 
odsunout dosažení výsledků uvedených v 
odstavci 1b), d) a e) až do data podle své 
vlastní volby, ne však později než 
31. prosince 2012 pro Kypr, Českou 
republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, 
Slovensko a Slovinsko; 31 prosince 2013 
pro Maltu; 31. prosince 2014 pro Polsko a 
31. prosince 2015 pro Lotyšsko. 

 

Odůvodnění 

Nově navržená lhůta odpovídá požadavkům nových členských států, které byly uvedeny ve 
směrnici 2004/12/ES (bod odůvodnění 6). 
 

Pozměňovací návrh 4 
ČL.1 ODST.1A (nový) 

Čl. 18 odst. 2 (nový) (směrnice 94/62(ES) 
 

  1a. Následující odstavec bude doplněn k 
článku 18 směrnice 94/62/ES: „Tato 
směrnice neovlivní právo členských států, 
aby v souladu se Smlouvou zachovaly 
nebo zavedly opatření týkající se 
opětovného použití obalů, což může být 
využito ekologicky, pokud taková opatření 
neovlivní pravidla stanovená touto 
směrnicí.“ 
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Odůvodnění 

Objasňuje, že členské státy mají možnost zavést opětovné použití obalů s cílem zajistit 
vysokou úroveň ochrany životního prostředí, což je jeden z cílů směrnice. Odchylku 
inspirovala podobná odchylka ve směrnici o tabákových výrobcích (směrnice 2001/37/ES). 
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