
Módosítás: 3
(6a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6a) Ahhoz, hogy az európai többletérték valamennyi tagál-
lam számára biztosított legyen, lehetőséget kell teremteni arra,
hogy ellenőrizni és felügyelni lehessen, mennyiben járulnak
hozzá a külső határok ellenőrzését és őrzését szolgáló európai
hálózathoz. Ugyanebből az okból kifolyólag meg kell határozni
egy felső határértéket az egyes tagállamok intézkedésére szánt
előirányzatokra.

Módosítás: 4
1. CIKK, 1. PONT

10. cikk, (1a) bekezdés, ba) pont (új) (2002/463/EK határozat)

ba) többletértéket teremtenek valamennyi tagállam számára
úgy, hogy egyetlen tagállam tervei még összehangoltabb
intézkedéseket tesznek lehetővé a tagállamok között, és
ennélfogva egységesebb biztonsági szintet garantálnak
minden külső határnál.

Módosítás: 5
1. CIKK, 3. PONT a) PONT

12. cikk, (3) bekezdés, a) pont (2002/463/EK határozat)

a) éves munkaprogramot készít, amely különös célkitűzéseket,
téma szerinti prioritásokat, a 10. cikk (1a) bekezdésének b)
pontjában említett objektív szempontokat, a 10. cikk (3)
bekezdésére vonatkozó cselekvési tervek leírását – amelyet
a Bizottságnak szándékában áll végrehajtani – és, esetlege-
sen, más cselekvési terveket magában foglaló listát tartal-
maz.

a) éves munkaprogramot készít, amely tartalmazza a különös
célkitűzéseket, a téma szerinti prioritásokat, a 10. cikk (1a)
bekezdésének b) pontjában említett objektív szempontokat,
az éves költségvetésből a 10. cikk (1a) bekezdésében emlí-
tett intézkedésekre rendelkezésre álló maximális részesedés
meghatározását, a 10. cikk (3) bekezdésében említett – a
Bizottság által végrehajtani kívánt – intézkedések leírását és
szükség esetén további intézkedések felsorolását.
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Csomagolás és csomagolási hulladék ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló
94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 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) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkének (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
(A6-0027/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL
JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI



1. jóváhagyja a Bizottság módosítás szerinti javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha érdemben módosítani kívánja javaslatát
vagy azt egy újabb szöveggel kívánja felváltani;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanács és a Bizottság részére.

P6_TC1-COD(2004)0045

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2004. november 17-én került elfogadásra a
csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló

2004/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

Mivel:

(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 (4) 6. cikkének (1) bekez-
désében megfogalmazott újrafeldolgozási és hasznosítási célok elérésével kapcsolatban.

(2) Az Európai Unióhoz a 2003. április 16-i csatlakozási szerződés értelmében csatlakozott tagállamoknak
több időre van szükségük ahhoz, hogy újrafeldolgozási és hasznosítási rendszereiket a 94/62/EK irány-
elv céljaihoz igazítsák.

(3) Mivel a meghozandó intézkedés célját – nevezetesen a csomagolási hulladék újrafeldolgozásával és
hasznosításával kapcsolatos tagállami célok összehangolását – a tagállamok nem tudják kielégítő mér-
tékben megvalósítani, hanem azok az intézkedés terjedelméből adódóan közösségi szinten jobban meg-
valósíthatók, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidia-
ritás elvével összhangban. Az arányosság – ugyanezen cikkben megfogalmazott – elvével összhangban
ez az irányelv nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(4) Az Európai Unió további bővítésére tekintettel, kellő figyelmet kell fordítani az olyan országokban
fennálló sajátos helyzetre, amelyek később csatlakozása egy későbbi időpontban várható.

(5) Ennek megfelelően a 94/62/EK irányelvet módosítani kell,

(1) HL C […] […], […] o.
(2) HL C 241., 2004.9.28., 20. o.
(3) Az Európai Parlament 2004, november 17-i álláspontja.
(4) HL L 365., 1994.12.31., 10. o. – A legutóbb a 2004/12/EK irányelvvel (HL L 47., 2004.2.18., 26. o.) módosított

irányelv.
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