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Symbole procedur  

 * Procedura konsultacyjna  
większość oddanych głosów  

 **I Procedura dotycząca współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów 

 **II Procedura dotycząca współpracy (drugie czytanie) 
większość oddanych głosów, w celu zatwierdzenia wspólnego 
stanowiska, większość członków Parlamentu aby odrzucić lub 
zmienić wspólne stanowisko 

 *** Procedura udzielenia zgody  
większość członków Parlamentu poza przypadkami określonymi w 
artykułach 105, 107, 161 oraz 300 Traktatu WE a także artykułem 
7 Traktatu UE 

 ***I Procedura kodecyzji (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów  

 ***II Procedura kodecyzji (drugie czytanie) 
większość oddanych głosów, w celu zatwierdzenia wspólnego 
stanowiska, większość członków Parlamentu aby odrzucić lub 
zmienić wspólne stanowisko 

 ***III Procedura kodecyzji (trzecie czytanie) 
większość oddanych głosów, w celu zatwierdzenia wspólnego 
tekstu  

 
(Typ procedury zależy od podstaw prawnych proponowanych przez 
Komisję) 
 

 
 
 
 

Poprawki do tekstu legislacyjnego 

W poprawkach przyjmowanych przez Parlament, zmieniony tekst 
zaznaczony jest pogrubioną kursywą. Podkreślenie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla stosownych departamentów, która przedstawia części tekstu 
legislacyjnego dla których proponowana jest korekta, w celu wsparcia 
przygotowania końcowego tekstu (na przykład, oczywiste błędy lub 
pominięcia w określonych wersjach językowych). Te sugerowane korekty są 
przedmiotem uzgodnień pomiędzy branymi pod uwagę departamentami. 
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PROJEKT UCHWAŁY LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych  
(COM(2004)0127 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Procedura kodecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– mając na względzie wniosek Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
(COM(2004)0127)1, 

– mając na względzie artykuły 251 ust. 2 i 95 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi 
Komisja przedstawiła swój wniosek Parlamentowi (C5-0100/2004), 

– mając na względzie art. 51 swojego Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2004), 

1. Zatwierdza wniosek Komisji zgodnie z poprawkami; 

2. Wzywa Komisję do zwrócenia się ponownie w tej sprawie do Parlamentu jeżeli zamierza 
wprowadzić merytoryczne poprawki do tej propozycji lub zastąpić ją innym tekstem; 

3. Poleca Przewodniczącemu skierowanie swojego stanowiska do Rady i Komisji. 

Tekst proponowany przez Komisję 
 

Poprawki Parlamentu 

Poprawka 1 
AKAPIT 1 

(1) Biorąc pod uwagę rozszerzenie Unii 
Europejskiej, należy zwrócić odpowiednią 
uwagę na konkretną sytuację w przyszłych  
Państwach Członkowskich, zwłaszcza pod 
względem osiągnięcia celów recyklingu i 
odzysku, określonych w artykule 6 ust. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 94/62/WE. 

(1) Biorąc pod uwagę niedawne 
rozszerzenie Unii Europejskiej, należy 
zwrócić odpowiednią uwagę na konkretną 
sytuację w nowych Państwach 
Członkowskich, zwłaszcza pod względem 
osiągnięcia celów recyklingu i odzysku, 
określonych w artykule 6 ust. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/62/WE. 

 

 

                                                 
1 Dz.U. C 98 z 23.04.2004, str. 40. 
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Poprawka 2 
AKAPIT 2 

(2) Państwa Członkowskie przystępujące 
do Unii Europejskiej na mocy Traktatu 
Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
wymagają dodatkowego czasu na 
przystosowanie swoich systemów 
recyklingu i odzysku do celów dyrektywy 
94/62/WE. 

(2) Państwa Członkowskie, które 
przystąpiły do Unii Europejskiej na mocy 
Traktatu Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 
2003 r. wymagają dodatkowego czasu na 
przystosowanie swoich systemów 
recyklingu i odzysku do celów dyrektywy 
94/62/WE. 

 

Poprawka 3 
AKAPIT 1 

Artykuł 6, ust.11 (dyrektywa 94/62/WE) 

11. Państwa Członkowskie przystępujące 
do Unii Europejskiej na mocy Traktatu 
Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
mogą odłożyć przyjęcie celów, 
określonych w ust. 1 lit. (b), (d) i (e) do 
dnia, który zostanie przez nie wybrany, 
lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 
2012 r. 

11. Państwa Członkowskie, które 
przystąpiły do Unii Europejskiej na mocy 
Traktatu Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 
2003 r. mogą odłożyć przyjęcie celów, 
określonych w ust. 1 lit. (b), (d) i (e) do 
dnia, który zostanie przez nie wybrany, 
lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 
2012 r. dla Cypru, Czech, Estonii, Węgier, 
Litwy, Słowacji i Słowenii; 31 grudnia 
2013 r. dla Malty; 31 grudnia 2014 r. dla 
Polski i 31 grudnia 2015 r. dla Łotwy. 

Uzasadnienie 

Proponowany, nowy termin odpowiada prośbom ze strony nowych Państw Członkowskich, 
które zostały wymienione w dyrektywie 2004/12/WE (akapit 6). 
 

Poprawka 4 
ARTYKUŁ 1, USTĘP 1 A (nowy) 

Artykuł 18, ust.2 (nowy) (dyrektywa 94/62/WE) 

 1α. Następujący ustęp będzie dodany do 
artykułu 18 dyrektywy 94/62/WE: 

  "Niniejsza Dyrektywa nie będzie miała 
wpływu na prawo Państw Członkowskich 
do utrzymania lub wprowadzenia, zgodnie 
z Traktatem, środków odnośnie 
ponownego wykorzystania systemów 
pakowania, które mogą być używane w 
sposób nie stanowiący zagrożenia dla 
środowiska, o ile środki takie nie będą 
naruszały przepisów określonych w 
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niniejszej Dyrektywie." 

 

Uzasadnienie  
 

Wyjaśnia to, że Państwa Członkowskie mogą zezwolić na ponowne wykorzystanie systemów 
pakowania, mając na względzie wysoki poziom ochrony środowiska, który jest jednym z 
celów niniejszej dyrektywy. Derogacja zainspirowana została ponowną derogacją w 
dyrektywie w sprawie dostosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich związanych z reklamą i sponsorowaniem 
produktów tytoniowych (dyrektywa 2001/37/WE). 
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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. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

