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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 
flertal af de afgivne stemmer 

 **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 *** Samstemmende udtalelse 
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7 

 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast 

 
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag) 
 

 
 

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst 

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF 
om emballage og emballageaffald 
(KOM(2004)0127 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0127)1, 

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95, stk. 1 (C5-0100/2004), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2004), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

Kommissionens forslag 
 

Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
BETRAGTNING 1 

(1) I forbindelse med Den Europæiske 
Unions udvidelse bør der tages behørigt 
hensyn til de fremtidige medlemsstaters 
særlige situation, navnlig med hensyn til 
opfyldelsen af de genanvendelses- og 
nyttiggørelsesmål, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/62/EF. 

(1) I forbindelse med den nylige udvidelse 
af Den Europæiske Union bør der tages 
behørigt hensyn til de nye medlemsstaters 
særlige situation, navnlig med hensyn til 
opfyldelsen af de genanvendelses- og 
nyttiggørelsesmål, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/62/EF. 

 

                                                 
1 EUT C 98 af 23.4.2004, s. 40. 
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Ændringsforslag 2 
BETRAGTNING 2 

(2) De medlemsstater, der tiltræder Den 
Europæiske Union i medfør af 
tiltrædelsestraktaten af 6. april 2003, har 
brug for yderligere tid til at tilpasse deres 
genanvendelses- og nyttiggørelsessystemer 
til målene i direktiv 94/62/EF. 

(2) De medlemsstater, der er tiltrådt Den 
Europæiske Union i medfør af 
tiltrædelsestraktaten af 6. april 2003, har 
brug for yderligere tid til at tilpasse deres 
genanvendelses- og nyttiggørelsessystemer 
til målene i direktiv 94/62/EF. 

 

Ændringsforslag 3 
ARTIKEL 1 

Artikel 6, stk. 11 (direktiv 94/62/EF) 

11. Medlemsstater, der tiltræder Den 
Europæiske Union i medfør af 
tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003, kan 
udsætte opfyldelsen af de i stk. 1, litra b), 
d) og e), fastsatte mål indtil en dato, de selv 
vælger, dog senest den 31. december 2012. 

11. Medlemsstater, der er tiltrådt Den 
Europæiske Union i medfør af 
tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003, kan 
udsætte opfyldelsen af de i stk. 1, litra b), 
d) og e), fastsatte mål indtil en dato, de selv 
vælger, dog senest den 31. december 2012 
for Cyperns, Estlands, Litauens, 
Slovakiets, Sloveniens, Tjekkiets og 
Ungarns vedkommende, den 31. december 
2013 for Maltas vedkommende, den 31. 
december 2014 for Polens vedkommende 
og den 31. december 2015 for Letlands 
vedkommende. 

Begrundelse 

De foreslåede nye frister svarer til de nye medlemsstaters anmodninger som nævnt i direktiv 
2004/12/EF (betragtning 6). 
 

Ændringsforslag 4 
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt) 

Artikel 18, stk. 1 a (nyt) (direktiv 94/62/EF) 

 1a. Følgende stykke indsættes i artikel 18 
i direktiv 94/62/EF: 

 "Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for, under 
overholdelse af traktaten, at bibeholde 
eller indføre foranstaltninger vedrørende 
genbrugssystemer for emballage, der kan 
anvendes på en miljømæssigt fornuftig 
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måde, for så vidt disse foranstaltninger 
ikke strider mod de bestemmelser, der er 
fastsat i dette direktiv." 

Begrundelse 

Ændringen skal skabe klarhed over medlemsstaternes mulighed for at indføre 
genbrugssystemer for emballage med henblik på at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse, 
hvilket er en af målsætningerne for direktivet. Undtagelsen er inspireret af en lignende 
undtagelse i direktivet om tobaksvarer (direktiv 2001/37/EF). 
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BEGRUNDELSE 
 
Den 31. december 1994 trådte direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald1 (herefter 
benævnt "det oprindelige emballagedirektiv") i kraft. Den 11. februar 2004 blev direktiv 
2004/12/EF om ændring af direktiv 94/62/EF2 (herefter benævnt "det ændrede 
emballagedirektiv") vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet under den fælles 
beslutningsprocedure, jf. artikel 251 i EF-traktaten. Det ændrede emballagedirektiv opstiller 
bl.a. skærpede mål for nyttiggørelse og genanvendelse, som skal være opfyldt inden den 31. 
december 20083 . 
 
På det tidspunkt da forslaget til det ændrede emballagedirektiv blev forelagt Europa-
Parlamentet og Rådet, var der tiltrædelsesforhandlinger i gang med ti lande. Disse stater 
(herefter benævnte "tiltrædelsesstater") er nu tiltrådt Den Europæiske Union pr. 1. maj 2004. 
På det tidspunkt, hvor det ændrede emballagedirektiv blev vedtaget, var overgangsperioderne 
for det oprindelige direktiv imidlertid endnu ikke udløbet for alle tiltrædelsesstaterne. 
Desuden var oplysningerne om betingelserne for en yderligere skærpelse af målene for 
nyttiggørelse og genanvendelse i tiltrædelsesstaterne utilstrækkelige. Derfor indeholder det 
ændrede emballagedirektiv ikke specifikke forslag for tiltrædelsesstaterne i den dispositive 
del. I betragtning 6 hedder det imidlertid, at "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
enige om behovet for midlertidige undtagelser for de tiltrædende stater hvad angår visse 
målsætninger", og at "der bør træffes afgørelse herom på grundlag af anmodninger fra de 
tiltrædende stater om undtagelser frem til som udgangspunkt senest 2012 for Cypern, Estland, 
Litauen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn; 2013 for Malta; 2014 for Polen og 2015 
for Letland". 
 
Det foreliggende forslag fastsætter den 31. december 2012 som frist for de ti nye 
medlemsstater til at opfylde målene for nyttiggørelse og genanvendelse af emballageaffald. 
Denne dato er forskellig fra, hvad der står i ovennævnte betragtning 6. Efter ordførerens 
mening er det rimeligt at følge det signal op, som de daværende kandidatlande gav under 
forligsproceduren. Et hurtigt samråd med MEP'er fra de nye medlemsstater har ikke ændret 
ordførerens mening. Ordføreren foreslår derfor en ændring af Kommissionens forslag ved at 
fastsætte fristen som anført i betragtning 6 i det ændrede emballagedirektiv (dvs. senest 2012 
for Cypern, Estland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn; 2013 for Malta; 2014 
for Polen og 2015 for Letland). 
 
Under den foregående ændring af direktivet blev der lagt stor vægt på spørgsmålet om 
forebyggelse og genanvendelse. Kommissionen vil forelægge en rapport om direktivets 
gennemførelse inden den 30. juni 2005. Som følge af den seneste udvikling i EU mener 
ordføreren, at det foreliggende direktiv kan få negativ indvirkning på miljøvenlige 
genbrugssystemer i nye og gamle medlemsstater. Derfor foreslår ordføreren, at der skabes 
klarhed over medlemsstaternes mulighed for at indføre genbrugssystemer for emballage med 
henblik på at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse, hvilket er en af målsætningerne for 

                                                 
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10. 
2 EUT L 47 af 18.2.2004, s. 26. 
3 Grækenland, Irland og Portugal kan udsætte denne frist til 31. december 2011. 
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direktivet. Den foreslåede undtagelse er inspireret af en lignende undtagelse i direktivet om 
tobaksvarer (direktiv 2001/37/EF). 
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