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Eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  
leadott szavazatok többsége 

 **I. Együttműködési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 *** Hozzájárulási eljárás  
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben 

 ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)  
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához 
 

 
(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) 
 

 
 
 
 

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez 

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. 
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET 

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvet módosító 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról 
(COM(2004)0127 - C5-0100/2004 - 2004/0045(COD)) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett bizottsági javaslatra 
(COM(2004)0127), 

– tekintettel az EK Szerződés 251. cikk (2) bekezdésére és 95. cikk (1) bekezdésére, 
amelyeknek megfelelően a Tanács benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C5-0100/2004), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére (A6 - 0000/2004), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát, 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani szándékozik vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni, 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. 

A Bizottság által javasolt szöveg1 
 

A Parlament módosításai 

Módosítás: 1 
1. PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(1) Az Európai Unió bővítésének fényében 
kellő figyelmet kell fordítani a jövőbeni 
tagállamok sajátos helyzetére, különösen 
az Európai Parlament és a Tanács 
94/62/EK irányelvének 6. cikk (1) 
bekezdésében megfogalmazott 
újrafelhasználási és visszanyerési célok 
megvalósításával kapcsolatban. 

(1) Az Európai Unió legutóbbi bővítésének 
fényében kellő figyelmet kell fordítani az 
új tagállamok sajátos helyzetére, különösen 
az Európai Parlament és a Tanács 
94/62/EK irányelvének 6. cikk (1) 
bekezdésében megfogalmazott 
újrafelhasználási és visszanyerési célok 
megvalósításával kapcsolatban 

 

Módosítás: 2 

                                                 
1 HL C 98, 2004.4.23., 40. o. 
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2. PREAMBULUMBEKEZDÉS 
Az Európai Unióhoz a 2003. április 16-i 
csatlakozási szerződés értelmében 
csatlakozó tagállamoknak több időre van 
szükségük ahhoz, hogy újrafelhasználási és 
visszanyerési rendszereiket a 94/62/EK 
irányelv céljaihoz igazítsák. 

Az Európai Unióhoz a 2003. április 16-i 
csatlakozási szerződés értelmében 
csatlakozott tagállamoknak több időre van 
szükségük ahhoz, hogy újrafelhasználási és 
visszanyerési rendszereiket a 94/62/EK 
irányelv céljaihoz igazítsák 

 

Módosítás: 3 
1. CIKK 

6. cikk (11) bekezdés (94/62/EK irányelv) 

11. Az Európai Unióhoz a 2003. április 16-
i csatlakozási szerződés értelmében 
csatlakozó tagállamok az (1) bekezdés b) 
d) és e) pontokban rögzített célok 
teljesítését elhalaszthatják egy általuk 
választott időpontig, amely nem lehet 
későbbi, mint 2012. december 31. 

11. Az Európai Unióhoz a 2003. április 16-
i csatlakozási szerződés értelmében 
csatlakozott tagállamok az (1) bekezdés b) 
d) és e) pontokban rögzített célok 
teljesítését elhalaszthatják egy általuk 
választott időpontig, amely nem lehet 
későbbi, mint 2012. december 31. Ciprus, 
a Cseh Köztársaság, Észtország, Litvánia, 
Magyarország, Szlovákia és Szlovénia 
esetében; 2013. december 31. Málta 
esetében; 2014. december 31. 
Lengyelország esetében és 2015. december 
31. Lettország esetében. 

Indokolás 

A javasolt új határidők megegyeznek az új tagállamok kéréseivel, melyeket a 2004/12/EK 
irányelv (6. preambulumbekezdés) említett. 
 

Módosítás: 4 
1. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új) 

18. cikk, (2) bekezdés (új) (94/62/EK irányelv) 

 1a A 94/62/EK irányelv 18. cikkébe az 
alábbi bekezdés illesztendő. 

  „Ez az irányelv nem befolyásolja a 
tagállamok azon jogát, hogy a 
Szerződéssel összhangban olyan 
csomagolóanyag-újrahasznosítási 
rendszerekre vonatkozó intézkedéseket 
tartsanak meg vagy hozzanak, amelyek 
környezetvédelmi szempontból helyes 
módon használhatók, feltéve, hogy nem 
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sértik a jelen irányelvben lefektetett 
szabályokat.” 

Indokolás 
Tisztázza a tagállamoknak azon lehetőségét, hogy csomagolóanyag-újrahasznosítási 
rendszereket dolgozzanak ki a magas szintű környezetvédelem biztosításával, amely az 
irányelv egyik célkitűzése. Az eltérés a dohánytermékekről szóló irányelvben található 
hasonló eltérés alapján fogalmazódott meg (2001/37/EK irányelv). 
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