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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Med tanke på at Den europeiske union nylig ble utvidet, 
må det tas behørig hensyn til de nye medlemsstatenes 
særlige situasjon, særlig med hensyn til målene for 
gjenvinning og resirkulering fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i 
direktiv 94/62/EF(3).

2) De medlemsstatene som har tiltrådt Den europeiske 
union i henhold til tiltredelsestraktaten av 16. april 
2003, trenger mer tid til å tilpasse sine gjenvinnings- og 
resirkuleringssystemer til målene i direktiv 94/62/EF.

3) Ettersom målet for dette direktiv, å harmonisere de nasjonale 
mål for gjenvinning og resirkulering av emballasjeavfall, 
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 
derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå dette målet.

(1) EUT C 241 av 28.9.2004, s. 20. 
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17.11.2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 21.2.2005.
(3) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/12/

EF (EUT L 47 av 18.2.2004, s. 26). 

4) Med sikte på den videre utvidelse av Den europeiske 
union, bør det også tas behørig hensyn til den særlige 
situasjon i de stater som etter planen skal tiltre på et 
senere tidspunkt.

5) Direktiv 94/62/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 6 i direktiv 94/62/EF skal nytt nr. 11 lyde:

«11. De medlemsstater som har tiltrådt Den europeiske union 
i henhold til tiltredelsestraktaten av 16. april 2003, kan 
forlenge fristen for å nå målene fastsatt i nr. 1 bokstav b), 
d) og e) til en dato de selv velger, men senest til 
31. desember 2012 for Tsjekkia, Estland, Kypros, Litauen, 
Ungarn, Slovenia og Slovakia, 31. desember 2013 for 
Malta, 31. desember 2014 for Polen og 31. desember 
2015 for Latvia.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 9. september 2006 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/20/EF

av 9. mars 2005

om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 16.3.2005, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 10 av 23.2.2006, s. 16.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 9. mars 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. P. BORRELL FONTELLES N. SCHMIT

 President Formann


