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PR_COD_1am 
 
 

Označenie postupov 

  
        *     Konzultačný postup  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **I Postup spolupráce (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **II Postup spolupráce (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu  spoločnej pozície 

 *** Postup súhlasu  
                 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 

upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ 

 ***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 ***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície  

väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície 

 ***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu 
 
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.) 

 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu 

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.  
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá mení a dopĺňa smernicu 
94/62/EC o obaloch a odpade z obalov 
(COM(2004)0127 – C6-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Európskemu parlamentu a Rade 
(COM(2004)0127)1, 

– so zreteľom na čl.  251 ods. 2 a článok 95 ods. 1 zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Parlamentu (C5-0100/2004), 

– so zreteľom na článok  51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2004), 

1. Schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie; 

2. Vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom; 

3. Poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii. 

Text navrhnutý Komisiou 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 1 

(1) Vzhľadom na rozšírenie Európskej únie 
je potrebné venovať náležitú pozornosť 
špecifickej situácii v budúcich členských 
štátoch, najmä v súvislosti s dosiahnutím 
cieľov v oblasti recyklácie a využitia, 
stanovených v článku 6 odseku 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
94/62/ES. 

(1)Vzhľadom na nedávne rozšírenie 
Európskej únie je potrebné venovať 
náležitú pozornosť špecifickej situácii v 
nových členských štátoch, najmä v 
súvislosti s dosiahnutím cieľov v oblasti 
recyklácie a využitia, stanovených v článku 
6 odseku 1 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 94/62/ES. 

 

                                                 
1 Ú. v. C 98, 23.4.2004, str. 40. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 2 

 
(2) Členské štáty, ktoré pristúpia k 
Európskej únii na základe prístupovej 
zmluvy zo 16. apríla 2003 potrebujú 
dodatočnú lehotu na prispôsobenie svojich 
systémov recyklácie a využitia cieľom 
stanoveným v smernici 94/62/ES.  

(2) Členské štáty, ktoré pristúpili  k 
Európskej únii na základe prístupovej 
zmluvy zo 16. apríla 2003 potrebujú 
dodatočnú lehotu na prispôsobenie svojich 
systémov recyklácie a využitia cieľom 
stanoveným v smernici 94/62/ES.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
ČLÁNOK 1 

Článok 6, odsek 11 (smernica 94/62/ES) 
 

11. Členské štáty, ktoré pristúpia k 
Európskej únii na základe prístupovej 
zmluvy z 13. apríla 2003, môžu odložiť 
dosiahnutie výsledkov uvedených v odseku 
1b), d) a e) až do dátumu podľa vlastného 
výberu, nie však neskôr ako 31. decembra 
2012. 

11. Členské štáty, ktoré pristúpili k 
Európskej únii na základe prístupovej 
zmluvy z 13. apríla 2003, môžu odložiť 
dosiahnutie výsledkov uvedených v odseku 
1b), d) a e) až do dátumu podľa vlastného 
výberu, nie však neskôr ako 31. decembra 
2012 pre Cyprus, Českú republiku, 
Estónsko, Maďarsko, Litvu, Slovensko a 
Slovinsko; 31. decembra 2013 pre Maltu; 
31.decembra 2014 pre Poľsko a 31. 
decembra 2015 pre Lotyšsko. 

Odôvodnenie 

Navrhnuté nové lehoty zodpovedajú požiadavkám nových členských štátov, ktoré boli uvedené 
v smernici 2004/12/ES (úvodné ustanovenie 6). 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
ČLÁNOK 1, ODSEK 1 A (nový) 

Článok 18, odsek 2 (nový) (smernica 94/62/ES) 

 1 a. Nasledujúci odsek sa dopĺňa k článku 
18 smernice 94/62/ES: 

„Touto smernicou nie je dotknuté právo 
členských štátov, aby súlade so zmluvou 
zachovali alebo zaviedli opatrenia 
týkajúce sa systémov opätovného použitia 
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obalov, ktoré môžu byť využívané 
ekologicky, pokiaľ tieto opatrenia nie sú v 
rozpore s pravidlami stanovenými v tejto 
smernici..“ 

Odôvodnenie 

Objasňuje, že členské štáty majú možnosť zaviesť systémy opätovného použitia obalov s 
cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia, čo je jedným z cieľov 
smernice. Toto ustanovenie o výnimke inšpirovalo podobné ustanovenie v smernici o 
tabakových výrobkoch (smernica 2001/37/ES). 
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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 
                                                 
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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Products Directive (Directive 2001/37/EC).  
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