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PR_COD_1am 
 
 

Procedūrų sutartiniai ženklai  

 * Konsultacinė procedūra 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 *** Pritarimo procedūra 
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus 

 ***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 ***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 ***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui 

 
(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.) 
 

 
 
 
 

Teisės akto pataisos 

Parlamento pataisytas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).  Šiems pasiūlytiems pataisymams atlikti būtinas atitinkamų 
skyrių sutikimas. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
(KOM(2004)0127 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0127)1, 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnio 1 dalį, kuriomis 
remdamasi Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C5-0100/2004), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą (A6-0000/2004), 

1. Pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. Ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu 
tekstu; 

3. Įpareigoja Pirmininką perduoti Parlamento poziciją  Tarybai ir Komisijai. 

Komisijos siūlomas tekstas 
 

Parlamento pakeitimai 

Pakeitimas 1 
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

1) Atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą,  
reikia skirti reikiamą dėmesį ypatingai 
padėčiai būsimose valstybėse narėse, ypač 
siekiant Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalyje 
numatytų perdirbimo ir panaudojimo 
tikslų. 

1) Atsižvelgiant į neseniai įvykusią 
Europos Sąjungos plėtrą, reikia skirti 
reikiamą dėmesį ypatingai padėčiai 
naujose valstybėse narėse, ypač siekiant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/62/EB 6 straipsnio 1 dalyje numatytų 
perdirbimo ir panaudojimo tikslų. 

 

Pakeitimas 2 
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

2) Valstybėms narėms, 2) Valstybėms narėms, prisijungusioms 
                                                 
1 OL C 98, 2004 4 23, p. 40. 
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prisijungsiančioms prie Europos Sąjungos 
remiantis 2003 m. birželio 16 d. Stojimo 
sutartimi, reikės papildomai laiko suderinti 
savo perdirbimo ir panaudojimo sistemas 
su Direktyvos 94/62/EB užduotimis. 

prie Europos Sąjungos remiantis 2003 m. 
birželio 16 d. Stojimo sutartimi, reikės 
papildomai laiko suderinti savo perdirbimo 
ir panaudojimo sistemas su Direktyvos 
94/62/EB užduotimis. 

 

Pakeitimas 3 
1 STRAIPSNIS 

6 straipsnis, 11 dalis (Direktyva 94/62/EB) 

11. 2) Valstybės narės, prisijungiančios 
prie Europos Sąjungos remiantis 2003 m. 
balandžio 16 d. Stojimo sutartimi, gali 
atidėti 1 dalies b, d ir e pastraipose minėtų 
užduočių įgyvendinimą iki pačių 
pasirinktos datos, tačiau ne vėliau kaip iki 
2012 m. gruodžio 31 d.  

11. 2) Valstybės narės, prisijungusios prie 
Europos Sąjungos remiantis 2003 m. 
balandžio 16 d. Stojimo sutartimi, gali 
atidėti 1 dalies b, d ir e pastraipose 
nurodytų užduočių įgyvendinimą iki jų 
pasirinktos datos, tačiau ne vėliau kaip iki 
šių datų: Kipras, Čekijos Respublika, 
Estija, Vengrija, Lietuva, Slovakija ir 
Slovėnija – 2012 m. gruodžio 31 d.,  Malta 
– 2013 m. gruodžio 31 d., Lenkija – 2014 
m. gruodžio 31 d. ir Latvija – 2015 m. 
gruodžio 31 d.  

Pagrindimas 

Pasiūlyti nauji galutiniai terminai atitinka naujųjų valstybių narių pateiktus prašymus, 
išvardytus Direktyvoje 2004/12/EB (6 konstatuojamoje dalyje). 
 

Pakeitimas 4 
1 STRAIPSNIS, 1 A DALIS (nauja) 

18 straipsnis, 2 dalis (nauja) (Direktyva 94/62/EB) 

 1α. Toliau pateikiama pastraipa 
pridedama prie Direktyvos 94/62/EB 18 
straipsnio: 

  ,,Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių 
teisei išlaikyti arba įdiegti pagal Sutarties 
nuostatus priemones dėl pakartotinio 
pakuočių naudojimo sistemų, kurios 
padeda saugoti aplinką, jei tokiomis 
priemonėmis nepažeidžiamos šioje 
Direktyvoje nustatytos taisyklės.“ 
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Pagrindimas 

Paaiškina, kad valstybės narės, siekdamos aukšto aplinkos apsaugos lygio, kuris yra vienas iš 
Direktyvos tikslų, gali įdiegti pakartotinio pakuočių naudojimo sistemas. Šią išlygą paskatino 
panaši išlygą, įtraukta į Tabako gaminių direktyvą (Direktyva 2001/37/EB).  
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EXPLANATORY STATEMENT 

On 31 December 1994, Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste1 (hereinafter 
“original packaging directive”) entered into force. On 11 February 2004, Directive 2004/12/EC2 
(hereinafter “revised packaging directive”) amending Directive 94/62/EC was adopted by the 
European Parliament and the Council under the co-decision procedure, as laid down in Article 
251 of the EC Treaty. Inter alia, the revised packaging directive sets increased recovery and 
recycling targets to be achieved by 31 December 20083. 
 
At the time when the proposal for the revised packaging directive was submitted to the European 
Parliament and the Council, accession negotiations with ten countries were ongoing. These 
States (hereinafter “acceding States”) have now acceeded to the European Union as of 1 May 
2004. However, at the time of the adoption of the revised packaging Directive the transition 
periods for the original directive were not yet finalised for all acceding States. Furthermore, 
information on the conditions for further increasing the recovery and recycling targets in the 
acceding States was insufficient. Therefore, the revised packaging directive does not contain 
specific proposals for the acceding States in its operational part. However, its recital 6 states that 
"The European Parliament, the Council and the Commission agree on the need for temporary 
derogations for the acceding States with respect to the targets ..." and indicates that this "should 
be decided on the basis of the requests from the acceding States for derogations to run in 
principle until not later than 2012 for Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, 
Slovakia and Slovenia; 2013 for Malta; 2014 for Poland and 2015 for Latvia".  
 
The current proposal lays down a deadline of 31 December 2012 by which the 10 new Member 
States must fulfil the targets for recovery and recycling of packaging waste. This date differs 
from the above-mentioned recital 6. In the opinion of the rapporteur it seems fair to follow up the 
signal that was given by the then candidate countries during the conciliation procedure. A quick 
consultation with MEPs from new Member States has not changed the rapporteur's opinion. The 
rapporteur, therefore, suggests to amend the Commission proposal by setting the deadline as 
indicated in recital 6 of the revised packaging Directive (i.e. not later than 31 December 2012 for 
Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Slovakia and Slovenia; 31 December 
2013 for Malta; 31 December 2014 for Poland and 31 December 2015 for Latvia). 
 
During the previous revision of the directive much attention was devoted to the issue of 
prevention and reuse. The Commission will present a report on the implementation of the 
Directive by 30 June 2005. Due to recent developments in the European Union, the rapporteur is 
of the opinion that the current directive can have an adverse effect on environmentally friendly 
reuse systems in new and old Member States. To this end the rapporteur proposes to clarify the 
possibility for the Member States to impose reuse systems of packaging with a view to ensuring 
a high level of environmental protection, which is one of the objectives of the Directive. The 
proposed derogation is inspired from a similar derogation in the Tobacco Products Directive 
(Directive 2001/37/EC).  
 

                                                 
1 OJ L 365, 31.12.1994, p. 10 
2 OJ L 47, 18.2.2004, p. 26  
3 Greece, Ireland and Portugal may postpone this deadline until 31 December 2011. 
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