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PR_COD_1am 
 
 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarandet 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **I Samarbetsförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 *** Samtyckesförfarandet 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget 

 ***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 ***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 ***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet 

 
(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.) 
 

 
 

Ändringsförslag till lagtexter 

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall 
(KOM(2004)0127 – C6-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0127)1, 

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel  95.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0100/2004), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-…/2004). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt. 

Kommissionens förslag 
 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag 1 
SKÄL 1 

(1) Med tanke på Europeiska unionens 
utvidgning måste de framtida 
medlemsstaternas särskilda situation 
uppmärksammas, framför allt när det gäller 
uppnåendet av de mål för 
materialutnyttjande och återvinning som 
fastställs i artikel 6.1 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/62/EG. 

(1) Med tanke på att Europeiska unionen 
nyligen utvidgats måste de nya 
medlemsstaternas särskilda situation 
uppmärksammas, framför allt när det gäller 
uppnåendet av de mål för 
materialutnyttjande och återvinning som 
fastställs i artikel 6.1 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/62/EG. 

 

                                                 
1 EUT C 98, 23.4.2004, s. 40. 
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Ändringsförslag 2 
SKÄL 2 

(2) De medlemsstater som kommer att 
anslutas till Europeiska unionen enligt 
anslutningsfördraget av den 16 april 2003 
behöver ytterligare tid för att anpassa sina 
system för materialutnyttjande och 
återvinning till målen i direktiv 94/62/EG. 

(2) De medlemsstater som anslutits till 
Europeiska unionen enligt 
anslutningsfördraget av den 16 april 2003 
behöver ytterligare tid för att anpassa sina 
system för materialutnyttjande och 
återvinning till målen i direktiv 94/62/EG. 

 

Ändringsförslag 3 
ARTIKEL 1 

Artikel 6, punkt 11 (direktiv 94/62/EG) 
 

”11. De medlemsstater som kommer att 
anslutas till Europeiska unionen i enlighet 
med anslutningsfördraget av den 16 april 
2003 får skjuta upp skyldigheten att uppnå 
de mål som avses i punkt 1 b, d och e till 
ett datum som de själva väljer, dock senast 
till den 31 december 2012.” 

”11. De medlemsstater som anslutits till 
Europeiska unionen i enlighet med 
anslutningsfördraget av den 16 april 2003 
får skjuta upp skyldigheten att uppnå de 
mål som avses i punkt 1 b, d och e till ett 
datum som de själva väljer, dock senast till 
den 31 december 2012 för Cypern, 
Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, 
Slovakien och Slovenien, den 
31 december 2013 för Malta, den 
31 december 2014 för Polen och den 
31 december 2015 för Lettland.” 

Motivering 

Den föreslagna nya fristen överensstämmer med de nya medlemsstaternas krav som nämndes 
i direktiv 2004/12/EG (skäl 6). 
 

Ändringsförslag 4 
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt) 

Artikel 18, punkt 1a (ny) (direktiv 94/62/EG) 
 

  1a. Följande stycke skall läggas till 
artikel 18 i direktiv 94/62/EG: ”Detta 
direktiv skall inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget bevara eller införa åtgärder som 
gäller system för återanvändning av 
förpackningar som kan användas på ett 
miljömässigt förnuftigt sätt, under 
förutsättning att dessa åtgärder inte 
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påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i detta direktiv”. 

Motivering 

Klarlägger medlemsstaternas möjlighet att införa system för återanvändning av 
förpackningar i syfte att säkerställa en hög nivå på miljöskyddet, vilket är ett av direktivets 
mål. Undantaget baserar sig på ett liknande undantag i tobaksdirektivet 
(direktiv 2001/37/EG). 
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MOTIVERING 

 
Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall1 (nedan ”det ursprungliga 
förpackningsdirektivet”) trädde i kraft den 31 december 1994. Direktiv 2004/12/EG2 om 
ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (nedan ”det ändrade 
förpackningsdirektivet”) antogs den 11 februari 2001 av Europaparlamentet och rådet genom 
medbeslutandeförfarandet enligt artikel 251 i EG-fördraget. I det ändrade 
förpackningsdirektivet fastställs bland annat mer ambitiösa mål för återvinning och 
materialutnyttjande som skall uppnås senast den 31 december 20083 . 
 
Då förslaget till det ändrade förpackningsdirektivet lades fram för Europaparlamentet och 
rådet pågick anslutningsförhandlingar med tio länder. Dessa stater (nedan ”anslutande stater”) 
har nu anslutits till EU från och med den 1 maj 2004. Då det ändrade förpackningsdirektivet 
antogs hade emellertid inte övergångsperioderna för det ursprungliga direktivet fastställts för 
alla anslutande stater. Dessutom var informationen otillräcklig om förutsättningarna för mer 
ambitiösa mål för återvinning och materialutnyttjande i de anslutande staterna. Förslaget till 
ändrat förpackningsdirektiv innehöll därför inte några särskilda bestämmelser i artikeltexten 
för dessa stater. Enligt skäl 6 i direktivet framgår dock att ”Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen är överens om att det behövs tillfälliga undantag för de anslutande staterna 
från målen...” och att ”detta bör beslutas på grundval av framställningar från de anslutande 
staterna om undantag som i princip inte bör gälla längre än till 2012 för Cypern, Tjeckien, 
Estland, Ungern, Litauen, Slovakien och Slovenien, 2013 för Malta, 2014 för Polen och 
2015 för Lettland4”. 
 
Enligt det aktuella förslaget skall de tio nya medlemsstaterna nå målen för återvinning och 
materialutnyttjande av förpackningsavfall senast den 31 december 2012. Detta datum skiljer 
sig från fristerna i skäl 6 ovan. Föredraganden anser att det vore rättvist att tillmötesgå den 
begäran som framställdes under förlikningsförfarandet av de dåvarande kandidatländerna. Ett 
snabbt samråd med ledamöter från de nya medlemsstaterna har inte ändrat föredragandens 
åsikt. Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag ändras så att fristen fastställs i 
enlighet med fristen i skäl 6 i det ändrade förpackningsdirektivet (dvs. inte senare än till den 
31 december 2012 för Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Slovakien och Slovenien, 
31 december 2013 för Malta, 31 december 2014 för Polen och 31 december 2015 för 
Lettland). 
 
Vid den senaste översynen av direktivet fäste man stor uppmärksamhet vid förebyggande 
åtgärder och återanvändning. Kommissionen kommer att lägga fram en rapport om direktivets 
genomförande senast den 30 juni 2005. Föredraganden anser att den senaste utvecklingen i 
EU kan leda till att direktivet har negativa effekter på miljövänliga återanvändningssystem i 
de nya och gamla medlemsstaterna. Därför föreslår föredraganden att man klarlägger 

                                                 
1 EGT L 365, 31.12.1994, s. 10. 
2 EUT L 47, 18.2.2004, s. 26. 
3 Grekland, Irland och Portugal kan skjuta upp denna frist till den 31 december 2011. 
4 Översättarens anmärkning: Lettland och Litauen har förväxlats i den svenskspråkiga versionen av skäl 6 i 
direktiv 2004/12/EG. I citatet i detta dokument har översättaren bytt plats för Lettland och Litauen i syfte att 
återge ordalydelsen i den engelskspråkiga originalversionen. 
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medlemsstaternas möjlighet att införa system för återanvändning av förpackningar för att man 
skall kunna säkerställa en hög nivå på miljöskyddet, vilket är ett av målen i detta direktiv. Det 
föreslagna undantaget baserar sig på ett liknande undantag i tobaksdirektivet 
(direktiv 2001/37/EG). 
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