
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0082/2003
2001/0291(COD)

EL
12/03/2003

Κοινή θέση

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας

Έγγρ. 14843/1/02+
                     5872/03

SEC(2003)0297

EL EL





14843/1/02 REV 1 LAM/kg
DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0291 (COD)

14843/1/02
REV 1

ENV 708
CODEC 1545
OC 4

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 6 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα
συσκευασίας



14843/1/02 REV 1 LAM/kg 1
DG I    EL

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 103 Ε, 30.4.2002, σ. 17.
2 ΕΕ C 221, 17.9.2002, σ. 31.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεµβρίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα) Κοινή θέση του Συµβουλίου της ....... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...... (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σύµφωνα µε την οδηγία 94/62/ΕΚ 1, το Συµβούλιο καλείται, όχι αργότερα από έξι µήνες πριν

από το τέλος της πρώτης πενταετούς φάσης που άρχισε από την ηµεροµηνία από την οποία

θα έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρµογή η εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, να καθορίσει

στόχους για την επόµενη πενταετή φάση.

(2) Ο ορισµός της «συσκευασίας», όπως θεσπίστηκε από την οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να

αποσαφηνισθεί περαιτέρω, µέσω της εισαγωγής ορισµένων κριτηρίων και ενός

παραρτήµατος που περιλαµβάνει επεξηγηµατικά παραδείγµατα. Προκειµένου να επιτευχθούν

οι φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόµων

και βιώσιµων διαδικασιών ανακύκλωσης λόγου χάρη για τη χηµική ανακύκλωση των

πλαστικών.

(3) Οι στόχοι ανακύκλωσης για κάθε επιµέρους υλικό των απορριµµάτων θα πρέπει να

λαµβάνουν υπόψη τις αξιολογήσεις του κύκλου ζωής καθώς και την ανάλυση κόστους-

οφέλους, που έχουν δείξει σαφείς διαφορές, τόσο στο κόστος, όσο και στα οφέλη της

ανακύκλωσης των διαφόρων υλικών συσκευασίας, και θα πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή

της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την ανακύκλωση των εν λόγω υλικών.

(4) Θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω η ανάκτηση και η ανακύκλωση απορριµµάτων

συσκευασιών, ώστε να µειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

(5) Σε ορισµένα κράτη µέλη, στα οποία, λόγω ειδικών περιστάσεων, επετράπη να αναβάλουν την

καθορισµένη ηµεροµηνία για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης που

ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ, θα πρέπει να επιτραπεί περαιτέρω, αλλά περιορισµένη,

αναβολή.

                                                
1 ΕΕ L 365, 31.12.1994, σ. 10.
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(6) Η διαχείριση των συσκευασιών και των απορριµµάτων συσκευασίας απαιτεί τη θέσπιση από

τα κράτη µέλη συστηµάτων επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης. Τα συστήµατα αυτά θα

πρέπει να επιτρέπουν τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών και να σχεδιάζονται

κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις σε βάρος εισαγοµένων προϊόντων και οι

φραγµοί στο εµπόριο ή οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να εξασφαλίζουν τη

µεγαλύτερη δυνατή επιστροφή συσκευασιών και απορριµµάτων συσκευασίας, σύµφωνα µε

τη Συνθήκη. Οι παράγοντες στην αλυσίδα συσκευασίας στο σύνολό τους θα πρέπει να

αναλαµβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί προκειµένου να εξασφαλισθεί ο µέγιστος

δυνατός περιορισµός της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας και των

απορριµµάτων συσκευασίας καθ� όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

(7) Απαιτούνται δεδοµένα κοινοτικής εµβέλειας σχετικά µε τη συσκευασία και τα απορρίµµατα

συσκευασίας, συµπεριλαµβανοµένων των απορριµµάτων που εξάγονται εκτός της

Κοινότητας προς ανακύκλωση και ανάκτηση, προκειµένου να παρακολουθείται η υλοποίηση

των στόχων της παρούσας οδηγίας. Αυτό απαιτεί µια εναρµονισµένη τεχνική υποβολής

εκθέσεων καθώς και σαφείς κατευθυντήριες γραµµές προς τους παρόχους δεδοµένων.
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(8) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή και τον
αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας αφενός στο περιβάλλον και αφετέρου στην εσωτερική
αγορά. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να καλύπτει επίσης τα ζητήµατα των βασικών απαιτήσεων,
των µέτρων πρόληψης της δηµιουργίας απορριµµάτων, ενός πιθανού δείκτη συσκευασίας,
των σχεδίων πρόληψης της δηµιουργίας απορριµµάτων, της επαναχρησιµοποίησης, της
ευθύνης του παραγωγού και των βαρέων µετάλλων. Επίσης, η έκθεση θα πρέπει, εάν
χρειασθεί, να συνοδεύεται από προτάσεις αναθεώρησης.

(9) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προωθούν σχετικές εκστρατείες ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης  των καταναλωτών.

(10) Πέραν των στόχων της παρούσας οδηγίας στους τοµείς του περιβάλλοντος και της
εσωτερικής αγοράς, η ανακύκλωση µπορεί επίσης να οδηγήσει στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης, ο αριθµός των οποίων έχει µειωθεί σε άλλους τοµείς της κοινωνίας, και έτσι
µπορεί να συµβάλει στην αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισµού.

(11) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, συγκεκριµένα η εναρµόνιση των
εθνικών στόχων για την ανακύκλωση των απορριµµάτων συσκευασιών, λαµβάνοντας υπόψη
τις ιδιαίτερες περιστάσεις εκάστου κράτους µέλους, και η περαιτέρω αποσαφήνιση των
ορισµών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς,
λόγω των διαστάσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη των στόχων αυτών.

(12) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή 1.

(13) Εποµένως, η οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Άρθρο 1

Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως :

1) στο σηµείο 1 του άρθρου 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Ο ορισµός της «συσκευασίας» βασίζεται περαιτέρω στα κατωτέρω κριτήρια, επεξηγηµατικά

παραδείγµατα της εφαρµογής των οποίων είναι τα απαριθµούµενα στο Παράρτηµα Ι

αντικείµενα.

i) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείµενα που πληρούν τον παραπάνω ορισµό, µε την

επιφύλαξη των τυχόν άλλων λειτουργιών τους, εκτός αν το αντικείµενο αποτελεί

συστατικό µέρος ενός προϊόντος και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή

να διατεθούν από κοινού.

ii) Τα αντικείµενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεµίζονται στο σηµείο

πώλησης, καθώς και τα αντικείµενα µιας χρήσης που πωλούνται γεµάτα ή έχουν

σχεδιαστεί και προορίζονται για να γεµίζονται στο σηµείο πώλησης, θεωρούνται

συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία.

iii) Τα συστατικά µέρη της συσκευασίας και τα ενσωµατωµένα στη συσκευασία βοηθητικά

στοιχεία θεωρούνται µέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωµατωµένα. Τα

βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτηµένα ή προσδεδεµένα σε ένα προϊόν και

τα οποία επιτελούν συσκευαστική λειτουργία θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν

αποτελούν συστατικό µέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να

καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.»
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(2) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 6

Ανάκτηση και ανακύκλωση

1. Προκειµένου να συµµορφωθούν προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας, τα κράτη

µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων που καλύπτουν

το σύνολο της επικράτειάς τους :

(α) έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανάκτηση µεταξύ 50% τουλάχιστον και 65% το

πολύ κατά βάρος, των απορριµµάτων συσκευασίας,

(β) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, ανάκτηση έως 60% τουλάχιστον κατά βάρος,

των απορριµµάτων συσκευασίας,

(γ) έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανακύκλωση µεταξύ 25% τουλάχιστον και 45%

το πολύ κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα

απορρίµµατα συσκευασίας, µε ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος, για κάθε υλικό

συσκευασίας,

(δ) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, ανακύκλωση µεταξύ 55% τουλάχιστον και

80% το πολύ κατά βάρος, των απορριµµάτων συσκευασίας,
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(ε) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων

ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απορρίµµατα συσκευασίας :

i) 60%, κατά βάρος, για το γυαλί,

ii) 60%, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,

iii) 50%, κατά βάρος, για τα µέταλλα,

iv) 22,5%, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά

που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά,

v) 15% κατά βάρος, για το ξύλο.

2. Τα απορρίµµατα συσκευασιών που εξάγονται από την Κοινότητα σύµφωνα µε τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, * και (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του

Συµβουλίου ** και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1547/99 της Επιτροπής *** προσµετρώνται

στην κάλυψη των υποχρεώσεων και στόχων της παραγράφου 1 µόνον εάν υπάρχουν σαφείς

αποδείξεις ότι η ανάκτηση και/ή ανακύκλωση έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες ισοδύναµες,

σε γενικές γραµµές, µε εκείνες που ορίζει η σχετική κοινοτική νοµοθεσία.

3. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, την ανάκτηση ενέργειας, όπου είναι

προτιµότερη από την ανακύκλωση υλικών για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους κόστους-

ωφελείας. Αυτό θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε την πρόβλεψη επαρκούς περιθωρίου

µεταξύ εθνικών στόχων ανακύκλωσης και εθνικών στόχων ανάκτησης.
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4. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τη χρησιµοποίηση υλικών που

προέρχονται από ανακυκλωµένα απορρίµµατα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών

και άλλων προϊόντων :

α) βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς  για τα εν λόγω υλικά,

β) επανεξετάζοντας τους υφιστάµενους κανονισµούς που εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση

των υλικών αυτών.

5. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το αργότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία και µε βάση πρόταση της Επιτροπής,

καθορίζουν στόχους για την τρίτη πενταετή φάση 2009 έως 2014, βάσει της πρακτικής πείρας

που αποκοµίζουν τα κράτη µέλη από τις δράσεις για επίτευξη των στόχων που καθορίζονται

στην παράγραφο 1 και βάσει των πορισµάτων επιστηµονικών ερευνών και τεχνικών

εκτίµησης, όπως οι αναλύσεις κύκλου ζωής και οι αναλύσεις κόστους-ωφελείας.

Η εν λόγω διαδικασία επαναλαµβάνεται ανά πενταετία.

6. Τα µέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δηµοσιεύονται από τα

κράτη µέλη και αποτελούν αντικείµενο ενηµερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και

τους οικονοµικούς παράγοντες.

7. H Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία µπορούν, λόγω της ειδικής τους κατάστασης,

δηλαδή, αντίστοιχα, του µεγάλου αριθµού µικρών νήσων, της ύπαρξης αγροτικών και

ορεινών περιοχών και του υφισταµένου σήµερα χαµηλού επιπέδου κατανάλωσης

συσκευασιών, να αποφασίσουν :

(α) να επιτύχουν, έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, χαµηλότερους στόχους από τους

στόχους της παραγράφου 1 στοιχεία (α) και (γ), αλλά να επιτύχουν ποσοστό

τουλάχιστον 25% όσον αφορά την ανάκτηση,
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(β) να µεταθέσουν, ταυτοχρόνως, την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 στοιχεία (α)

και (γ) σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία, η οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι

µεταγενέστερη της 31ης ∆εκεµβρίου 2005,

(γ) να µεταθέσουν την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 στοιχεία (β), (δ) και (ε) σε

ηµεροµηνία της επιλογής τους, η οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι µεταγενέστερη της

31ης ∆εκεµβρίου 2012.

8. Το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή θα υποβάλει

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την πρόοδο εφαρµογής

της παρούσας οδηγίας και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον καθώς και στη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς. Στην έκθεση θα λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που

επικρατούν στα επιµέρους κράτη µέλη. Η έκθεση θα καλύπτει τα ακόλουθα :

α) αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των βασικών απαιτήσεων

β) πρόσθετα µέτρα πρόληψης για το µέγιστο δυνατό περιορισµό της επίπτωσης της

συσκευασίας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεµελιώδεις λειτουργίες της

γ) πιθανή εκπόνηση ενός δείκτη σχετικά µε τη συσκευασία, ο οποίος θα καθιστά την

πρόληψη της συσκευασίας απλούστερη και αποτελεσµατικότερη.

δ) πιθανά σχέδια πρόληψης των απορριµµάτων συσκευασίας
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ε) ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης

στ) ευθύνη του παραγωγού, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών διαστάσεών της

ζ) προσπάθειες για περαιτέρω µείωση και, κατά περίπτωση, σταδιακή εξάλειψη των

βαρέων µετάλλων από τη συσκευασία µέχρι το 2010.

Κατά περίπτωση, η ανωτέρω έκθεση πλαισιώνεται από προτάσεις αναθεώρησης των

σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν έχουν υποβληθεί έως τότε τέτοιες

προτάσεις.

9. Στα κράτη µέλη τα οποία έχουν θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσουν προγράµµατα που

υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των στόχων της παραγράφου 1 και τα οποία διαθέτουν, για το

σκοπό αυτό, µονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης κατάλληλης δυναµικότητας επιτρέπεται

να επιδιώκουν αυτούς τους στόχους για την επίτευξη περιβαλλοντικής προστασίας υψηλού

επιπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα αποφεύγουν στρεβλώσεις της

εσωτερικής αγοράς και δεν εµποδίζουν τα άλλα κράτη µέλη να συµµορφωθούν προς την

παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα αυτά. Η Επιτροπή

επιβεβαιώνει τα µέτρα αυτά, αφού διαπιστώσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ότι

συνάδουν προς τις προαναφερόµενες αρχές και δεν αποτελούν αυθαίρετο µέσο διάκρισης ή

συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών.

__________________________

* ΕΕ L 30, 6.2.1993, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349, 31.12.2001, σ. 1).

** ΕΕ L 166, 1.7.1999, σ. 6. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2243/01 της Επιτροπής (ΕΕ L 303, 20.11.2001, σ. 11).

*** ΕΕ L 185, 17.7.1999, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2243/2001.»
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(3) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Για να διευκολύνεται η συλλογή, η επαναχρησιµοποίηση και η ανάκτηση,

συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης, πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία η φύση του

ή των χρησιµοποιούµενων υλικών συσκευασίας, για λόγους αναγνώρισης και ταξινόµησης

από την ενδιαφερόµενη βιοµηχανία µε βάση την απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής.*.

________________

* ΕΕ L 50, 20.2.1997, σ. 28.»

(4) Στο άρθρο 13, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Τα κράτη µέλη προωθούν επίσης την ενηµέρωση του καταναλωτή καθώς και εκστρατείες

ευαισθητοποίησης».

(5) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 19

Προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική

πρόοδο του συστήµατος αναγνώρισης - που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο

άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο τελευταία περίπτωση -, των τυποποιηµένων µορφών του

συστήµατος βάσης δεδοµένων - που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο

Παράρτηµα ΙΙΙ - , καθώς και των επεξηγηµατικών παραδειγµάτων για τον ορισµό της

συσκευασίας - που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι - θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου

21 παράγραφος 2.».



14843/1/02 REV 1 LAM/kg 12
DG I    EL

(6) Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 21

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της

ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της..

__________________

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.»

(7) Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως ....... *. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή

σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

                                                
* 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου i)

Συσκευασίες

Κουτιά γλυκών

Ζελατίνα που περιβάλλει τη θήκη CD

Μη συσκευασίες

Γλάστρες που προορίζονται να παραµείνουν µε το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Εργαλειοθήκες

Φακελάκια τσαγιού

Κηρώδη επιστρώµατα γύρω από το τυρί

Μεµβράνες λουκάνικων

Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου ii)
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Συσκευασίες, εφόσον έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για να γεµίζονται στο σηµείο πώλησης

Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες για µεταφορά

Πιάτα και ποτήρια µιας χρήσης

Κολλητική µεµβράνη

Σακούλες για σάντουιτς

Αλουµινόχαρτο

Μη συσκευασίες

Αναδευτήρας

Μαχαιροπήρουνα µιας χρήσης

Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου iii)

Συσκευασίες

Ετικέτες αναρτηµένες απευθείας ή προσκολληµένες στο προϊόν

Εξαρτήµατα συσκευασιών

Το βουρτσάκι της µάσκαρας που αποτελεί µέρος του πώµατος του δοχείου

Αυτοκόλλητες ετικέτες κολληµένες σε άλλη συσκευασία

Άγκιστρα

Πλαστικοί δακτύλιοι

∆οσοµετρητής που αποτελεί µέρος του πώµατος του δοχείου απορρυπαντικού.»

________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2001/0291 (COD)

14843/1/02
REV 1 ADD 1

ENV 708
CODEC 1545
OC 4

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 6 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα
συσκευασίας

Σκεπτικό του Συµβουλίου
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 10 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την πρότασή της για την

έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί

την οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 29 Μαΐου 2002.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

3 Σεπτεµβρίου 2002.

4. Στις 6 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας έχει ως στόχο την

εναρµόνιση των εθνικών µέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριµµάτων

συσκευασίας ούτως ώστε να αποφευχθούν οιεσδήποτε συνέπειες στο περιβάλλον όλων των

κρατών µελών καθώς και τρίτων χωρών ή να µειωθούν οι συνέπειες αυτές, παρέχοντας κατ�

αυτόν τον τρόπο υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Η οδηγία 94/62/ΕΚ αποσκοπεί

στην εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στην αποφυγή εµποδίων στο

εµπόριο και στρεβλώσεων και περιορισµών του ανταγωνισµού στο εσωτερικό της

Κοινότητας.

Η πρόταση, που βασίζεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, αφορά

τροποποιήσεις µέρους της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα

συσκευασίας. Η πρόταση είναι περιορισµένη και περιλαµβάνει τροποποιήσεις των στόχων

ανάκτησης και ανακύκλωσης των απορριµµάτων συσκευασιών για µια περαιτέρω πενταετή

φάση µε τους στόχους που επιδιώκονται από την πρώτη πενταετή φάση.
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Εξάλλου, η πρόταση αποσκοπεί στην εισαγωγή επί µέρους στόχων ανά υλικό για την

ανακύκλωση ορισµένων υλικών των απορριµµάτων συσκευασιών. Προτείνεται επίσης η

εισαγωγή ορισµών για τη µηχανική και τη χηµική ανακύκλωση και την ανακύκλωση πρώτων

υλών καθώς και η προσθήκη µη δεσµευτικού παραρτήµατος που θα περιέχει ερµηνευτικές

κατευθυντήριες γραµµές για την αποσαφήνιση του ορισµού της «συσκευασίας».

Η εν λόγω περιορισµένη πρόταση δεν περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε την αναθεώρηση

ορισµένων άλλων πτυχών της οδηγίας όπως η πρόληψη ή η ευθύνη του παραγωγού.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικά

Βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους, η Επιτροπή πρότεινε την περιορισµένη αναθεώρηση

της οδηγίας 94/62/ΕΚ που περιγράφεται στο σηµείο ΙΙ ανωτέρω, προτείνοντας να µην

αναληφθεί µια ευρύτερη αναθεώρηση επί του παρόντος.

Το Συµβούλιο, εν γένει, δέχθηκε την περιορισµένη αυτή προσέγγιση στην παρούσα

φάση υπογραµµίζοντας παράλληλα ορισµένα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να

εξετασθούν στην επόµενη έκθεση όσον αφορά την πρόοδο της εφαρµογής και τον

αντίκτυπο της οδηγίας στο περιβάλλον καθώς και τη λειτουργία της εσωτερικής

αγοράς. Η έκθεση αυτή αναµένεται ότι θα χρησιµεύσει ως βάση για µια ευρύτερη

αναθεώρηση.

Στα πλαίσια αυτά, τα κύρια σηµεία της κοινής θέσης, καθώς και οι απαιτήσεις για την

προαναφερόµενη έκθεση και επικείµενη αναθεώρηση, είναι τα εξής:

Το Συµβούλιο κρίνει ότι ο ορισµός της «συσκευασίας», ο οποίος ήδη περιέχεται στην

οδηγία 94/62/ΕΚ θα βασίζεται επίσης σε τρία συµπληρωµατικά κριτήρια, τα οποία θα

συνοδεύονται από ορισµένα µη δεσµευτικά επεξηγηµατικά παραδείγµατα που θα

παρατίθενται σε Παράρτηµα. Τα συµπληρωµατικά αυτά κριτήρια, καθώς και τα µη

δεσµευτικά επεξηγηµατικά παραδείγµατα, αναµένεται ότι θα συµβάλουν στις πρακτικές

εργασίες κατά τη λήψη απόφασης περί του τι αποτελεί και τι δεν αποτελεί συσκευασία.

Μπορεί να απαιτηθεί τεχνική προσαρµογή των επεξηγηµατικών παραδειγµάτων η

οποία µπορεί να δροµολογηθεί σύµφωνα µε τη σχετική διαδικασία.
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Οι νέοι ορισµοί σχετικά µε την ανακύκλωση τους οποίους προτείνει η Επιτροπή, µε

στόχο τη διάκριση µεταξύ µηχανικής και χηµικής ανακύκλωσης και ανακύκλωσης

πρώτων υλών, δεν έγιναν αποδεκτοί γιατί κρίνεται πρόωρη η έγκρισή τους ενόσω δεν

έχουν ακόµη πλήρως αναπτυχθεί νεότερες µορφές ανακύκλωσης.

Όσον αφορά την αναθεώρηση των στόχων, το Συµβούλιο συµφώνησε για αύξηση σε

60% του ελάχιστου στόχου ανάκτησης απορριµµάτων συσκευασίας, αλλά χωρίς

µέγιστο στόχο ο οποίος δεν θεωρείται πλέον απαραίτητος προκειµένου να

εξασφαλισθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

 Εξάλλου, το Συµβούλιο συµφώνησε όσον αφορά αύξηση σε 55% του ελάχιστου

στόχου για την ανακύκλωση απορριµµάτων συσκευασίας ενώ ο µέγιστος στόχος

αυξήθηκε σε 80%. Συµφωνήθηκε επίσης ο καθορισµός επί µέρους ελάχιστων στόχων

ανακύκλωσης για ορισµένα υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα συσκευασίας

(γυαλί, χαρτί και χαρτόνι, µέταλλα, πλαστικά που ανακυκλώνονται σε πλαστικά και

ξύλο). Σε συνάρτηση µε αυτές τις αυξήσεις των στόχων αποφασίσθηκε να καθορισθεί

ένα κάπως εκτενέστερο χρονοδιάγραµµα από αυτό που προτείνεται από την Επιτροπή

προκειµένου να επιτύχουν τα κράτη µέλη τους αυξηµένους στόχους, και συγκεκριµένα

µια γενική προθεσµία µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και µια ειδική προθεσµία µιας

ακόµη τετραετίας για τα τρία κράτη µέλη στα οποία είχε επίσης χορηγηθεί αυτό το επί

πλέον χρονικό διάστηµα από την οδηγία 94/62/ΕΚ.

Το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης σχετικά µε ορισµένες συντακτικές τροποποιήσεις του

άρθρου 1 παράγραφοι 3, 5 και 7, για την επικαιροποίηση των διατυπώσεων του άρθρου

8 παράγραφος 2, του άρθρου 19 και του άρθρου 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ χωρίς

αντίστοιχη µεταβολή της ουσίας των διατάξεων αυτών.

Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση για την οποία είχε συµφωνήσει το Συµβούλιο.
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά την ψηφοφορία της ολοµέλειας στις 3 Σεπτεµβρίου 2002, το ΕΚ ενέκρινε 44

τροπολογίες της πρότασης.

(α) 16 από τις τροπολογίες αυτές έχουν ενσωµατωθεί (7 στα άρθρα, 8 στις αιτιολογικές

παραγράφους και 1 στο επεξηγηµατικό Παράρτηµα), είτε αυτολεξεί, είτε εν µέρει ή ως

προς το πνεύµα, στην κοινή θέση του Συµβουλίου:

Η τροπολογία 2 αντικατοπτρίζεται στις αιτιολογικές παραγράφους 2, 4 και 9 της

κοινής θέσης ως επίσης και ο γενικός στόχος της περαιτέρω µείωσης του

περιβαλλοντικού αντικτύπου των συσκευασιών µε την αύξηση ορισµένων στόχων.

Οι τροπολογίες 6, 11, 16 και 32 αντικατοπτρίζονται στη γενική προσέγγιση στην οποία

βασίζεται η κοινή θέση και ειδικότερα στις αιτιολογικές παραγράφους 1, 2, 3 και 9

καθώς και στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, ιδίως  όσον αφορά τη διατύπωση του

άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 8. Όπως επεξηγήθηκε στο τµήµα Ι ανωτέρω, το Συµβούλιο

συµφώνησε να αντικατοπτρίσει τα ζητήµατα αυτά, τα οποία αναµένεται ότι θα

καλύπτονται, τουλάχιστον, στην επικείµενη ευρύτερη αναθεώρηση, στο άρθρο όπου

εκτίθενται οι απαιτήσεις για την επικείµενη έκθεση σχετικά µε την πορεία της

εφαρµογής και τον αντίκτυπο της οδηγίας στο περιβάλλον καθώς και στη λειτουργία

της εσωτερικής αγοράς.

Η τροπολογία 9 αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική παράγραφο 10 της κοινής θέσης.

Η τροπολογία 12, η οποία καλύπτει επίσης την ουσία της τροπολογίας 13,

αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική παράγραφο 6 της κοινής θέσης.
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Οι τροπολογίες 14 και 29 αντικατοπτρίζονται στην αιτιολογική παράγραφο 7 που
υπογραµµίζει τη σηµασία µιας εναρµονισµένης τεχνικής υποβολής εκθέσεων, και
σαφών κατευθυντηρίων γραµµών προς τους παρέχοντες τα δεδοµένα,
συµπεριλαµβανοµένων των απορριµµάτων που εξάγονται εκτός της Κοινότητας. Η
τροπολογία 23 αναφέρεται στο ίδιο στην ουσία ζήτηµα. Το Συµβούλιο κρίνει ότι η
περιορισµένη αυτή αναθεώρηση δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο για τη λήψη
αποφάσεων όσον αφορά πιθανά περαιτέρω σχετικά µέτρα, λαµβανοµένου επίσης
υπόψη ότι το ζήτηµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί βάσει των ισχυόντων κανόνων και
της υφιστάµενης βάσης για τη βελτίωση των κανόνων αυτών, ιδίως δε της απόφασης
97/138/ΕΚ.

Η τροπολογία 21 αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 όσον αφορά τη
διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 3.

Η τροπολογία 22 καλύπτει δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αντικατοπτρίζεται στην κοινή
θέση µε την ευρύτερη έννοια της «βελτίωσης των συνθηκών αγοράς» χωρίς περιορισµό
όσον αφορά τη χρήση «οικονοµικών µέσων» και µε προτροπή για την «αναθεώρηση»
µάλλον παρά για την άµεση «απαλοιφή» ισχύουσας νοµοθεσίας του εν λόγω είδους
(βλέπε άρθρο 1 παράγραφος 2 όσον αφορά τη διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 4).
Το δεύτερο µέρος το οποίο συνδέεται µε την τροπολογία 4, δεν έγινε αποδεκτό από το
Συµβούλιο όπως εκτίθεται κατωτέρω.

Η τροπολογία 30 αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στη διατύπωσή του για
το άρθρο 13.

Η τροπολογία 34 αντικατοπτρίζεται στο Παράρτηµα Ι ως πρόσθετο επεξηγηµατικό
παράδειγµα για το κριτήριο 3.

Οι τροπολογίες 53 και 62 αναφέρονται στις εξαγωγές απορριµµάτων συσκευασιών και
στη σχέση των εξαγωγών αυτών µε την παρούσα οδηγία. Το Συµβούλιο επέλεξε να
επιλύσει το θέµα αυτό απαιτώντας να υπολογίζονται τα απορρίµµατα συσκευασιών που
εξάγονται στο εξωτερικό της Κοινότητας έναντι των υποχρεώσεων και των στόχων της
παρούσας οδηγίας µόνον εάν υπάρχουν βάσιµες αποδείξεις ότι οι σχετικές ενέργειες
ανάκτησης και/ή ανακύκλωσης πραγµατοποιήθηκαν υπό όρους οι οποίοι είναι σε
γενικές γραµµές ισοδύναµοι µε τους όρους της κοινοτικής νοµοθεσίας (βλέπε άρθρο 1
παράγραφος 2 όσον αφορά τη διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 2.
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(β) Οι 29 τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν ενσωµατωθεί, µπορούν να ταξινοµηθούν ως

εξής:

Οι τροπολογίες 1, 4, 7 και 8 καθώς και το τµήµα 2 της τροπολογίας 22 θεωρούνται

πολύ γενικές στο πλαίσιο αυτό, αφενός, δεδοµένης της σχετικά εκτεταµένης

διατύπωσης των τροπολογιών αυτών και, αφετέρου, δεδοµένου του περιορισµένου

χαρακτήρα της αναθεώρησης, στην οποία συµφωνεί να προβεί το Συµβούλιο στην

παρούσα φάση.

Η τροπολογία 3 δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή δεδοµένου ότι απαλείφει τους επί µέρους

στόχους ανακύκλωσης ανά υλικό οι οποίοι διατηρούνται στην κοινή θέση.

Η τροπολογία 5 θεωρείται περιττή καθότι αναφέρεται σε υφιστάµενη γενική

υποχρέωση της Επιτροπής.

Οι τροπολογίες 10 και 44 κρίνονται αντίθετες προς τις υφιστάµενες στην οδηγία

υποχρεώσεις όσον αφορά την ανακύκλωση δεδοµένου ότι προτείνουν αλλαγή της µη

δεσµευτικής διατύπωσης « Τα κράτη µέλη µπορούν να ενθαρρύνουν�».

Οι τροπολογίες 19 και 49 είναι οι µόνες τροπολογίες που αναφέρονται στις

αριθµητικές τιµές  των διαφόρων στόχων και αναφέρονται µόνον στην ανακύκλωση

συµπεριλαµβανοµένης της κατάργησης του µέγιστου στόχου ανακύκλωσης. Το

Συµβούλιο δεν συµµερίζεται την προσέγγιση που προτείνεται στις τροπολογίες αυτές.

Το Συµβούλιο κρίνει ότι ο µέγιστος στόχος ανακύκλωσης θα πρέπει να διατηρηθεί (για

λόγους εσωτερικής αγοράς) µαζί µε µια γενικά εφικτή αύξηση του ελάχιστου στόχου

ανακύκλωσης (για περιβαλλοντικούς λόγους), και να συνοδεύεται επίσης από

αντίστοιχη αύξηση του ελάχιστου στόχου ανάκτησης (για περιβαλλοντικούς λόγους),

ενώ θα µπορούσε να εγκαταλειφθεί ο µέγιστος στόχος ανάκτησης (υπό το πρίσµα της

κτηθείσας πείρας που αποδεικνύει ότι δεν απαιτείται για λόγους εσωτερικής αγοράς).
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Η τροπολογία 20 θεωρείται περιθωριακής σηµασίας δεδοµένου ότι έχουν θεσπισθεί επί

µέρους στόχοι ανά υλικό για τις περισσότερες συσκευασίες κατά βάρος όπως

παρατηρείται στην κοινή θέση (βλέπε άρθρο 1 παράγραφος 2 όσον αφορά τη

διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε)).

Οι τροπολογίες 23 και 54, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές, αναφέρονται στο ίδιο

ζήτηµα µε τις τροπολογίες 14 και 29 και ισχύει το σκεπτικό που παρατίθεται σε αυτές.

Η τροπολογία 25 αναφέρεται στα εθνικά συστήµατα  επιστροφής, συλλογής και

ανάκτησης, θέµα που δεν θεωρείται σχετικό στο πλαίσιο αυτό δεδοµένης της

περιορισµένης αναθεώρησης που έχει αναληφθεί στην παρούσα φάση.

Η τροπολογία 26 κρίνεται είτε ως περιττή είτε ως µια απόπειρα υπογράµµισης

ορισµένων υφισταµένων υποχρεώσεων των κρατών µελών εις βάρος άλλων

υποχρεώσεων. ∆εδοµένου ότι το ζήτηµα µε το οποίο ασχολείται η τροπολογία αυτή

αφορά την ευθύνη του παραγωγού, ισχύει το σκεπτικό που εκτίθεται σε σχέση µε τις

τροπολογίες 6, 11, 16 και 32.

Η τροπολογία 31 θεωρείται παράταιρη στο πλαίσιο αυτό, δεδοµένου ότι το ζήτηµα της

πρόσβασης στις πληροφορίες και τα έγγραφα είναι ένα εγκάρσιο ζήτηµα το οποίο

εξετάζεται σε άλλη συνάρτηση.

Οι τροπολογίες 33, 36, 37, 38, 39, 40 και 47 αφορούν τα επεξηγηµατικά παραδείγµατα

του Παραρτήµατος και κρίνεται ότι είναι ζητήµατα τα οποία θα µπορούσαν να

επιλυθούν επιτυχώς µέσω τεχνικής προσαρµογής της οδηγίας.

Η τροπολογία 35 δεν έγινε αποδεκτή δεδοµένου ότι τα συµπληρωµατικά κριτήρια

διαρθρώνονται διαφορετικά στην κοινή θέση σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής

και δεδοµένου ότι ο όρος «αναπόσπαστο» δεν χρησιµοποιείται πλέον και εποµένως δεν

χρήζει επεξήγησης.
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Οι τροπολογίες 41 και 42/αναθ. κρίνονται ασαφείς  σε σχέση µε την υποκείµενη

πρόθεση και τη λειτουργικότητα της προτεινόµενης διάταξης, καθότι φαίνεται να

εξαιρούν ορισµένα πολύ συγκεκριµένα είδη απορριµµάτων συσκευασιών από όλες  τις

υποχρεώσεις δυνάµει της οδηγίας χωρίς να διευκρινίζουν τους λόγους της εξαίρεσης

αυτής. Εξάλλου, οι προσπάθειες που θα απαιτούντο για την εφαρµογή της

προτεινόµενης διάταξης φαίνονται δυσανάλογες προς τον (ασαφή) στόχο.

Η τροπολογία 43 θεωρείται περιττή, δεδοµένου ότι δεν επελέγησαν οι ορισµοί που

προτείνονται από την Επιτροπή.

Η τροπολογία 45 µεταθέτει τη γενική προθεσµία για την επίτευξη των αναθεωρηµένων

στόχων κατά 6 µήνες και θέτει την προθεσµία στο τέλος ηµερολογιακού έτους. Το

Συµβούλιο συµφωνεί µε την αρχή του τέλους ηµερολογιακού έτους και κρίνει επίσης

ότι µια περιορισµένη µετάθεση της προθεσµίας έχει νόηµα, αλλά το Συµβούλιο κρίνει

ότι η προθεσµία θα πρέπει να είναι κάπως µεγαλύτερη από ότι προτείνεται στην

τροπολογία αυτή.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή του θέση λαµβάνει υπόψη τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, σε σηµαντικό βαθµό και όπου αυτό είναι δυνατόν βάσει

της προσέγγισης µιας περιορισµένης αναθεώρησης, µε µια εφικτή αύξηση ορισµένων στόχων

στην παρούσα φάση, σε συνδυασµό µε απαιτήσεις για την επικείµενη ευρύτερη αναθεώρηση.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αντιπροσωπεύει ισόρροπη λύση για µια εστιασµένη

τροποποίηση της οδηγίας και, στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης, εξασφαλίζει περιβαλλοντικά

οφέλη εκ των νέων στόχων, προβάλλοντας παράλληλα απαιτήσεις στη βιοµηχανία οι οποίες

είναι πρακτικά εφικτές και διατηρώντας επίσης τις απαιτούµενες διασφαλίσεις εσωτερικής

αγοράς στον τοµέα αυτό.
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Θέµα : Έγκριση κοινής θέσης που καθορίστηκε από το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η οποία
τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα
συσκευασίας

1. Στις 10 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε την προαναφερόµενη πρόταση στο

Συµβούλιο. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο Άρθρο 95, παράγραφος 1 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 251 της

Συνθήκης, γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεµβρίου 2002.  Η Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 29 Μαίου 2002.

3. Το Συµβούλιο κατέληξε σε συµφωνία σχετικά µε τα Άρθρα και το Παράρτηµα κατά τη

σύνοδό του στις 17 Οκτωβρίου 2002 και ζήτησε από την Επιτροπή των Μονίµων

Αντιπροσώπων να συντάξει το προοίµιο και να διαβιβάσει το κείµενο στους γλωσσοµαθείς

νοµικούς, προκειµένου να λάβει την οριστική του διατύπωση.
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4. Κατόπιν τούτου, προτείνεται η Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων να καλέσει το

Συµβούλιο, στα σηµεία «Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του, να :

− εγκρίνει την κοινή του θέση, όπως περιλαµβάνεται στο έγγρ. 14843/02 ENV 708

CODEC 1545 OC 4,

− να σηµειώσει την αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου στην Προσθήκη 1 του

εγγρ. 14843/02.

Η κοινή θέση, µαζί µε την αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου, θα διαβιβασθεί στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντοµότερο δυνατόν.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 7.3.2003
SEC(2003) 297 τελικό
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την

οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας
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2001/0291 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την

οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

∆ιαδικασία

– Στις 7 ∆εκεµβρίου 2001 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας2, προς έγκριση µε τη διαδικασία
συναπόφασης που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ.

– Η Επιτροπή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 29 Μαΐου
2002.

– Η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ψήφισε επί της έκθεσής της στις 22 Μαΐου 2002.

– Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε επί της έκθεσής της στις 12 Ιουλίου 2002.3

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις
3 Σεπτεµβρίου 2002.

– Το Συµβούλιο καθόρισε την Κοινή Θέση του στις 6 Μάρτιο 2003.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής της 7ης ∆εκεµβρίου 2001, µε βάση το άρθρο 95 παράγραφος 1 της
Συνθήκης ΕΚ, αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Η αναθεώρηση αυτή
είναι περιορισµένου εύρους και αποσκοπεί στην περαιτέρω αναβάθµιση των στόχων
ανάκτησης και ανακύκλωσης για την επόµενη πενταετία, έτσι ώστε να περιοριστούν
περισσότερο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριµµάτων συσκευασίας. Με την
αναθεώρηση αυτή καθιερώνονται επίσης στόχοι ανακύκλωσης ανά υλικό για πλήθος ειδικών
υλικών απορριµµάτων συσκευασίας. Οι προτεινόµενοι στόχοι βασίζονται σε εκτεταµένη
ανάλυση κόστους - οφέλους. Η προτεινόµενη αναθεώρηση θεσπίζει επίσης ορισµούς για τη
µηχανική, χηµική ανακύκλωση και την ανακύκλωση πρώτης ύλης και αποσαφηνίζει τον

                                                
1 COM(2001)729 τελικό (2001/0291(COD)).
2 ΕΕ L 365/10, 31 ∆εκεµβρίου 1994.
3 A5-0261/2002.
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ορισµό «συσκευασία» µε την καθιέρωση µη δεσµευτικού παραρτήµατος το οποίο περιέχει
ερµηνευτικές κατευθυντήριες γραµµές.

∆εν έγινε πρόταση για την αναθεώρηση άλλων πτυχών της οδηγίας, όπως η πρόληψη, η
επαναχρησιµοποίηση ή η ευθύνη του παραγωγού, δεδοµένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι
πολύ ενωρίς για να ξεκινήσει ευρύτερη αναθεώρηση τέτοιου είδους.

2. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.1. Γενικά

Στη συνεδρίαση της ολοµέλειας της 3ης Σεπτεµβρίου 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε 44 τροπολογίες, από τις 68 τροπολογίες που είχαν κατατεθεί. Από τις 68
τροπολογίες που κατατέθηκαν η Επιτροπή αποδέχτηκε 22 εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, ή
καταρχήν. Το Συµβούλιο καθόρισε την Κοινή Θέση του στις 6 Μάρτιο 2003 µε ειδική
πλειοψηφία.

Από τις τροπολογίες αυτές το Συµβούλιο ενσωµάτωσε εξ ολοκλήρου ή εν µέρει ή καταρχήν
16 τροπολογίες. Η Επιτροπή υποστηρίζει την Κοινή Θέση.

2.2. Λεπτοµερή σχόλια

2.2.1. Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει στην Κοινή Θέση

Οι τροπολογίες 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 53 και 62 ενσωµατώθηκαν εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει στην Κοινή Θέση.

Στην τροπολογία 2, σύµφωνα µε την οποία η επιλογή συσκευασίας πρέπει να
βελτιστοποιείται µε βάση τη προσέγγιση κύκλου ζωής προκειµένου να µειώνεται η αρνητική
επίπτωση στο περιβάλλον, ανταποκρίνεται η αιτιολογική σκέψη 8 της Κοινής Θέσης όπου
αναφέρεται η πρόληψη δηµιουργίας απορριµµάτων και η πιθανότητα δείκτη συσκευασίας. Η
Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί αυτή την προσέγγιση.

Στην τροπολογία 6 επισηµαίνεται ότι άλλα θέµατα όπως η ολοκληρωµένη πολιτική
προϊόντων, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε χρήση της µεθόδου
αξιολόγησης κύκλου ζωής καθώς και οιεσδήποτε άλλες προτάσεις που αφορούν την
ανακύκλωση και την αποτελεσµατική χρήση πόρων απαιτούν περαιτέρω συζητήσεις και δεν
εµπίπτουν ως εκ τούτου στο πεδίο της εν λόγω αναθεώρησης. Στην τροπολογία αυτή
ανταποκρίνεται η αιτιολογική σκέψη 8 όπου δηλώνεται ότι θα πρέπει να εξεταστούν
περαιτέρω άλλα ζητήµατα. Αυτή η αιτιολογική σκέψη ευθυγραµµίζεται µε την προτεινόµενη
αναδιατύπωση στις τροπολογίες 16 και 32 και λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες 2 και 11. Η
Επιτροπή συµµερίζεται τις απόψεις που διατυπώθηκαν επί της τροπολογίας και µπορεί να
αποδεχθεί την προσέγγιση της Κοινής Θέσης.

Η τροπολογία 9 έχει αναδιατυπωθεί ως νέα αιτιολογική σκέψη 10 της Κοινής Θέσης: Η
Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει αυτή την αναδιατύπωση, η οποία αποδίδει καλύτερα το ότι η
οδηγία 94/62/ΕΚ σχετίζεται πρωτίστως µε θέµατα περιβαλλοντικά και εσωτερικής αγοράς
των συσκευασιών και των απορριµµάτων συσκευασιών. Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι
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διαθέσιµες µελέτες4 δεν είναι δυνατόν να τεκµηριώσουν θετικότερη διαπίστωση. Κατά γενικό
κανόνα, τα µακροοικονοµικά αποτελέσµατα των µέτρων διαχείρισης απορριµµάτων στην
αγορά εργασίας είναι πολύ περιορισµένα και δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.

Με την τροπολογία 11 ζητείται η παρεµβολή αιτιολογικής σκέψης σχετικά µε την πρακτική
εµπειρία των κρατών µελών. Σύµφωνα µε την προτεινόµενη αναδιατύπωση των τροπολογιών
16 και 32 και λαµβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες 2 και 6, στην τροπολογία αυτή
ανταποκρίνεται η αιτιολογική σκέψη 8 της Κοινής Θέσης. Η Επιτροπή είναι σε θέση να
αποδεχθεί αυτή την προσέγγιση.

Οι τροπολογίες 12 και 13 επισηµαίνουν ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες στην αλυσίδα
συσκευασίας πρέπει να αναλαµβάνουν την ευθύνη για την ελαχιστοποίηση της συσκευασίας
και των απορριµµάτων συσκευασίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και για να
βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των υλικών συσκευασίας σύµφωνα µε τις βασικές
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας. Το περιεχόµενο των δύο
τροπολογιών είναι παρεµφερές. Κατά συνέπεια, στην Κοινή Θέση διατηρήθηκε µόνον η
τροπολογία 12, της οποίας το πεδίο είναι ευρύτερο και καλύπτει επίσης το περιεχόµενο της
τροπολογίας 13. Η τροπολογία αυτή διαπνέει την αιτιολογική σκέψη 6 της Κοινής Θέσης. Η
Επιτροπή αποδέχεται αυτή την προσέγγιση.

Η τροπολογία 14 επισηµαίνει την ανάγκη για εναρµονισµένη τεχνική υποβολής εκθέσεων και
σαφείς κατευθυντήριες γραµµές προς τους παρόχους δεδοµένων. Η τροπολογία αυτή
αντιστοιχεί επίσης στο σηµείο 6.6 της γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
της 29ης Μαΐου 2002. Στην Κοινή Θέση έχει αναδιατυπωθεί αυτή η τροπολογία και το
περιεχόµενό της έχει συγχωνευθεί µε την τροπολογία 29 στην αιτιολογική σκέψη 7. Η
Επιτροπή αποδέχεται αυτή την προσέγγιση.

Η τροπολογία 16 ενσωµατώθηκε στην Κοινή Θέση εν µέρει. ∆εν λήφθηκε υπόψη η
παράγραφος 1, σύµφωνα µε την οποία οι παραγωγοί οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέας
συσκευασίας. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της ιδέας αυτού του µέρους της τροπολογίας
καταρχήν, αλλά θεωρεί ότι σχετίζεται στενά µε το άρθρο 9 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας
(βασικές απαιτήσεις). Θα ήταν πλέον ενδεδειγµένο να προηγηθεί η αξιολόγηση των
διαφόρων στοιχείων της οδηγίας όπως προβλέπεται στην τροπολογία 32 και το άρθρο 6
παράγραφος 8 της οδηγίας όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Θέση, προτού ληφθεί
απόφαση σχετικά µε την ενδεχόµενη µελλοντική αναθεώρηση αυτών των στοιχείων.

Η παράγραφος 2 της τροπολογίας 16 είναι παρεµφερής µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4
αλλά αντί της υποχρέωσης προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών µελών να λάβουν άλλα
προληπτικά µέτρα. Η παράγραφος αυτή δεν υιοθετήθηκε στην Κοινή Θέση. Επίσης, η
Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί αυτήν την παράγραφο δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη
πρέπει να είναι υποχρεωµένα να λαµβάνουν πρόσθετα προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε το
ισχύον άρθρο 4.

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της τροπολογίας 16 η Επιτροπή οφείλει να εξετάζει την
ανάπτυξη περαιτέρω µέτρων για τη µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της
συσκευασίας και των απορριµµάτων συσκευασίας, και κυρίως να καταρτίσει Περιβαλλοντικό
∆είκτη Συσκευασίας, και να υποβάλει τα συµπεράσµατά της και σχετική νοµοθετική πρόταση

                                                
4 Για συνοπτική παρουσίαση βλ.: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001, Employment effects of waste management

policies (αποτελέσµατα των πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων στην απασχόληση), που διατίθεται στην
ιστοθέση: http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm#waste
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005. Το Συµβούλιο
συµπεριέλαβε τα κύρια σηµεία αυτής της παραγράφου στο άρθρο 6 παράγραφος 8 της
οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Θέση. Ωστόσο, στο κείµενο της θέσης της
Επιτροπής, η ιδέα του Περιβαλλοντικού ∆είκτη Συσκευασίας πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί
µε έκθεση προτού ληφθεί τελική απόφαση σχετικώς µε το κατά πόσον θα πρέπει να
εφαρµοστεί αυτός ο δείκτης. Επιπλέον, ή καταληκτική προθεσµία για την έκθεση είναι η 30ή
Ιουνίου 2005 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2005. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι χρειάζονται
περαιτέρω προσπάθειες σχετικά µε τις δυνατότητες περιορισµού των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των συσκευασιών. Περιλαµβάνεται εν προκειµένω η αξιολόγηση της
σκοπιµότητας ευρέως εφαρµόσιµου και κατάλληλου δείκτη για τη µέτρηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι προς τούτο
απαιτούνται περαιτέρω ανάλυση και διάλογος µε τους κυρίως εµπλεκόµενους και µπορεί να
αποδεχθεί την προσέγγιση του Συµβουλίου επ’αυτού του θέµατος. Τούτο ανταποκρίνεται
εξάλλου καλύτερα στο δικαίωµα ανάληψης πρωτοβουλίας εκ µέρους της Επιτροπής.

1. Στην Κοινή Θέση δεν έχει ληφθεί υπόψη η παράγραφος 4 της τροπολογίας 16, όπου
αναφέρεται ότι τα πρότυπα που προωθούνται από την Επιτροπή πρέπει να
αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
συσκευασιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10. Η Επιτροπή είναι σε θέση να
αποδεχθεί την προσθήκη της ακόλουθης περιόδου στο τέλος του υφιστάµενου
άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας: «Τα πρότυπα αποσκοπούν στην
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας, σύµφωνα µε τα
Άρθρα 9 και 10». Η διατύπωση αυτή αναφέρεται ρητά στα πρότυπα που
προωθούνται από την Επιτροπή. Ωστόσο, θεωρείται άσκοπη η αναφορά της
εφαρµογής των προτύπων. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η συµµόρφωση προς
εναρµονισµένα πρότυπα CEN αποτελεί κριτήριο συµµόρφωσης προς τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, τα ίδια τα πρότυπα δεν είναι νοµικώς δεσµευτικά
και οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να
τεκµηριώσουν τη συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, δεν
είναι δυνατόν να επιβληθεί η συµµόρφωση προς τα πρότυπα.

2. Η παράγραφος 5 της τροπολογίας 16 δεν συµπεριλήφθηκε στην Κοινή Θέση.
Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή η Επιτροπή υποχρεούται να αξιολογήσει την
εφαρµογή του προτύπου CEN σχετικά µε την πρόληψη και να προτείνει άλλα µέτρα
σε περίπτωση που το εν λόγω πρότυπο δεν είναι αποτελεσµατικό. Για τους ίδιους
λόγους που προαναφέρονται όσον αφορά την παράγραφο 4 η Επιτροπή απέρριψε και
αυτή την παράγραφο.

Η Κοινή Θέση υιοθετεί το πνεύµα της τροπολογίας 21 παρέχοντας µεγαλύτερη ευελιξία στα
κράτη µέλη να ενθαρρύνουν την ανάκτηση ενέργειας. Ωστόσο, η διατύπωση του Συµβουλίου
προσεγγίζει περισσότερο την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή µπορεί να επιδείξει
ευελιξία εν προκειµένω και να προτείνει το ακόλουθο συµβιβαστικό κείµενο: “Τα κράτη µέλη
δύνανται να ενθαρρύνουν την ανάκτηση ενέργειας, όπου είναι προτιµότερη από την
ανακύκλωση υλικών, για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους κόστους-οφέλους.”. Η αναφορά
του κόστους και του οφέλους πρέπει να διατηρηθεί ώστε να περιλαµβάνοντα οι τρεις πυλώνες
της αειφορίας.

Η τροπολογία 22 αναφέρεται στην αξιοποίηση των οικονοµικών µέσων καθώς και στην
αναθεώρηση και την κατάργηση κανονιστικών διατάξεων που αποτελούν εµπόδιο στη χρήση
ανακυκλωµένων υλικών. Το πρώτο µέρος της τροπολογίας ενσωµατώθηκε εν µέρει στο
άρθρο 6 παράγραφος 4. Ωστόσο, η αναφορά σε οικονοµικά µέσα έχει αντικατασταθεί από
γενικότερη πρόβλεψη για βελτίωση των συνθηκών της αγοράς. Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν
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(σύµφωνα µε την Κοινή Θέση) και όχι κατ’ανάγκην καταργούν (τροπολογία) υφιστάµενες
ρυθµίσεις που παρεµποδίζουν τη χρήση ανακυκλωµένων υλικών. Η Επιτροπή µπορεί να
υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση καταρχήν. ∆εν υιοθετήθηκε η δεύτερη παράγραφος
σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή αναθεωρεί τη εν λόγω κοινοτική νοµοθεσία. Η
παράγραφος αυτή απορρίπτεται εξάλλου από την Επιτροπή επειδή υπερβαίνει το πεδίο
εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας, θίγει το δικαίωµα της Επιτροπής να αναλαµβάνει
πρωτοβουλία και είναι ασαφές κατά πόσον και ποια κοινοτική νοµοθεσία θα µπορούσε να
αποτελεί άσκοπο εµπόδιο για τη χρησιµοποίηση ανακυκλωµένων υλικών.

Η τροπολογία 29, σύµφωνα µε την οποία ζητείται η εναρµόνιση των δεδοµένων για να
εξασφαλισθεί η συγκρισιµότητα και οµοιοµορφία, ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 7.
Αυτή η αιτιολογική σκέψη περιλαµβάνει επίσης την τροπολογία 14. Σύµφωνα µε την
τροπολογία η Επιτροπή θεωρεί ότι το θέµα αυτό αντιµετωπίζεται καλύτερα στο πλαίσιο της
απόφασης 97/138/ΕΟΚ και µπορεί να αποδεχθεί την προσέγγιση της Κοινής Θέσης να
αναφέρεται στο θέµα αυτό σε αιτιολογική σκέψη. ∆εν θεωρείται αναγκαία τροποποίηση του
άρθρου 12 παράγραφος 3 της οδηγίας δεδοµένου ότι το υφιστάµενο άρθρο προβλέπει ήδη τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων µε τεχνική προσαρµογή.

Υιοθετήθηκε εξ ολοκλήρου η τροπολογία 30, σύµφωνα µε την οποία προστίθεται στο
υφιστάµενο άρθρο 13 της οδηγίας η υποχρέωση των κρατών µελών να πραγµατοποιήσουν
εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Το Συµβούλιο προσέθεσε
εξάλλου συναφή αιτιολογική σκέψη 9. Τούτο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

Ενσωµατώθηκε στην Κοινή Θέση ως µέρος του αναθεωρηµένου άρθρου 6 παράγραφος 8 της
οδηγίας η τροπολογία 32, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή υποχρεούται µέχρι τις 30
Ιουνίου 2003 να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε
τον αντίκτυπο της εφαρµογής της οδηγίας στο περιβάλλον και την εσωτερική αγορά. Η
προσέγγιση αυτή είναι αποδεκτή από την Επιτροπή δεδοµένου ότι είναι εύλογο να αποτελούν
αντικείµενο ενός άρθρου και µίας έκθεσης όλα τα στοιχεία που πρέπει να επανεξεταστούν.
Ωστόσο, δεν είναι σκόπιµες συστάσεις σχετικά µε τα συγκεκριµένα συστήµατα διαλογής και
συλλογής των απορριµµάτων. Επί του θέµατος αυτού πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών αποτελεί γενική αρχή
και, µολονότι η έκταση της έκθεσης καθορίζεται ήδη σε µεγάλο βαθµό από την τροπολογία
32 και το άρθρο 6 παράγραφος 8 της οδηγίας όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Θέση, δεν
υφίσταται ειδικός λόγος για τον οποίο θα πρέπει εν προκειµένω να αναφέρεται η συµµετοχή
των ενδιαφεροµένων µερών.

Στο παράρτηµα της Κοινής Θέσης ενσωµατώθηκε η τροπολογία 34, µε την οποία προστίθεται
το εδάφιο «δοσιµετρική συσκευή που αποτελεί εξάρτηµα του πώµατος της συσκευασίας» ως
επεξηγηµατικό παράδειγµα συσκευασίας. Τούτο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

Μέρος της τροπολογίας 53 περιλαµβάνεται στη νέα παράγραφο 6 εδάφιο 2 της οδηγίας, όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Θέση. Με την τροπολογία αυτή προτείνεται να παρεµβληθεί
νέα αιτιολογική σκέψη σύµφωνα µε την οποία οι εργασίες σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
σε χώρες που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ δεν είναι ισοδύναµες από περιβαλλοντική άποψη µε
εκείνες σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις. Αυτό µπορεί να αληθεύει σε ορισµένες περιπτώσεις,
αλλά δεν θα πρέπει να γενικεύεται παρά µόνον όταν υπάρχουν αποδείξεις. Με την
τροπολογία ζητείται επίσης να παρακολουθείται ο όγκος των απορριµµάτων συσκευασίας
που εξάγονται για ανακύκλωση σε χώρες που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ, καθώς και οι τρόποι
επεξεργασίας. Τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη δεν είναι αρµόδια ή δεν διαθέτουν
τα µέσα να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης εκτός των συνόρων της ΕΕ. Το ίδιο
θέµα είχε συζητηθεί στην επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά µε την οδηγία για τα απόβλητα
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ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), και δεν υπάρχουν λόγοι για να
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα αυτό διαφορετικά στο πλαίσιο της οδηγίας για τις συσκευασίες.
Στην Κοινή Θέση παρεµβλήθηκε νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 6 της οδηγίας όπου
προβλέπεται ότι τα απορρίµµατα συσκευασιών που εξάγονται προσµετρώνται στην κάλυψη
των στόχων της Κοινότητας µόνον εάν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η ανάκτηση ή/και
ανακύκλωση έλαβε χώρα υπό συνθήκες ισοδύναµες που ορίζει η κοινοτική νοµοθεσία. Τούτο
συνάδει µε την οδηγία ΑΗΗΕ και µπορεί να γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή.

Μέρος της τροπολογίας 62 έχει περιληφθεί στη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 6 της οδηγίας
όπως προτείνεται στην Κοινή Θέση. Με την τροπολογία αυτή απαγορεύεται να
προσµετρώνται για την επίτευξη των στόχων οι εξαγωγές απορριµµάτων συσκευασίας σε
τρίτες χώρες. Υπό τη διατύπωση αυτή τούτο δεν είναι αποδεκτό από την Επιτροπή. Οι αγορές
ανακύκλωσης είναι συχνά διεθνείς και η Επιτροπή δεν αντιλαµβάνεται για ποιο λόγο η
ανακύκλωση σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται εάν εκπληροί τις απαιτήσεις
της οδηγίας. Εάν απαγορευθεί γενικώς να συνυπολογίζονται για τους κοινοτικούς στόχους οι
εξαγωγές στην αγορά αυτή, ενδέχεται να εξαιρεθούν οι εκτός ΕΕ χώρες από αυτή την αγορά
και υπάρχει η πιθανότητα η απαγόρευση αυτή να µην συνάδει µε άλλες υποχρεώσεις που
απορρέουν από το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, µε βάση την αιτιολόγηση που
προαναφέρεται όσον αφορά την τροπολογία 53, είναι αποδεκτή από την Επιτροπή η
διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή
Θέση.

2.2.2. Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από την Επιτροπή και δεν
ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση

Οι τροπολογίες 20, 25, 33, 37, 39 και 45 έγιναν αποδεκτές εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από την
Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση.

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί καταρχήν την τροπολογία 20, µε την οποία παρέχεται στα
κράτη µέλη να καθορίζουν στόχους και για άλλα υλικά συσκευασίας εκτός του γυαλιού, του
χαρτιού και του χαρτονιού, των µετάλλων και των πλαστικών. Η Επιτροπή είναι της γνώµης
ότι η ανακύκλωση ή η ανάκτηση άλλων υλικών συσκευασίας, όπως για παράδειγµα ξύλου,
προϊόντων υφαντουργίας και σύνθετων υλικών, είναι δυνατόν να περιορίσει τις συνολικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών. Η Επιτροπή δεν συµπεριέλαβε ειδικούς για
κάθε υλικό στόχους για αυτά τα υλικά συσκευασίας στην αρχική της πρόταση της 7ης
∆εκεµβρίου 2001 επειδή θεώρησε αναγκαία περαιτέρω ανάλυση γι’αυτά τα υλικά. Επιπλέον,
σύµφωνα µε την ισχύουσα οδηγία, είναι ήδη στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών να
θεσπίσουν συγκεκριµένους για κάθε υλικό στόχους, διαφορετικούς από τους προβλεπόµενους
στην οδηγία.

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί καταρχήν την τροπολογία 25, µε την οποία υποχρεούνται τα
κράτη µέλη να εξασφαλίζουν ότι τα συστήµατα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης που
καθορίζονται από το άρθρο 7 της οδηγίας αντικατοπτρίζουν τα διαφέροντα οικονοµικά και
περιβαλλοντικά στοιχεία κόστους και οφέλους της ανάκτησης και της ανακύκλωσης των
υλικών συσκευασίας. Ωστόσο, το κόστος και τα οφέλη από την ανακύκλωση και την
ανάκτηση σχετίζονται µε τη φύση των εργασιών ανακύκλωσης και ανάκτησης και τον όγκο
των απορριµµάτων συσκευασίας που υπόκεινται σε επεξεργασία και όχι στον τρόπο που
συγκροτούνται αυτά τα συστήµατα. ∆εδοµένου ότι το άρθρο 7 αφορά κυρίως την οργανωτική
διάρθρωση αυτών των συστηµάτων η Επιτροπή θεωρεί ότι η τροπολογία αυτή είναι πλέον
σκόπιµο να ενταχθεί στο άρθρο 6.
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Η τροπολογία 33 αποτελεί νέο επεξηγηµατικό παράδειγµα µε το οποίο καθορίζεται ότι
«Χαρτί περιτυλίγµατος και χαρτί περιτυλίγµατος δώρων, εφόσον πωλούνται ως αυτοτελές
προϊόν» δεν θα πρέπει να θεωρείται ως συσκευασία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για µια
χρήσιµη διευκρίνιση και µπορεί να αποδεχθεί αυτήν την τροπολογία καταρχήν. ∆εδοµένου
ότι η διάρθρωση του παραρτήµατος έχει τροποποιηθεί από την Κοινή Θέση, το είδος αυτό θα
ήταν σκόπιµο να αποτελέσει παράδειγµα των ειδών που δεν αποτελούν συσκευασίες ως
επεξηγηµατικό παράδειγµα υπό το κριτήριο 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συναίνεση
σχετικά µε τη θέση που θα καταχωρηθεί από το είδος, η Επιτροπή θεωρεί ότι το θέµα θα
πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείµενο τεχνικής προσαρµογής όπως προβλέπεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 5 της Κοινής Θέσης.

Με την τροπολογία 37 προστίθενται οι «διαφηµιστικές θήκες CD και διαφηµιστικές θήκες
βιντεοταινιών» στον κατάλογο των επεξηγηµατικών παραδειγµάτων συσκευασίας. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι το σηµείο αυτό είναι χρήσιµο. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το
κείµενο της τροπολογίας πρέπει να θεωρείται σε «διαφηµιστικές θήκες CD και
βιντεοταινιών». ∆εδοµένου ότι η διάρθρωση του παραρτήµατος έχει τροποποιηθεί από την
Κοινή Θέση, το είδος αυτό θα ήταν σκόπιµο να αποτελέσει παράδειγµα των ειδών που δεν
αποτελούν συσκευασίες ως επεξηγηµατικό παράδειγµα υπό το κριτήριο 2. Σε περίπτωση που
δεν υπάρξει συναίνεση σχετικά µε τη θέση που θα καταχωρηθεί από το είδος, η Επιτροπή
θεωρεί ότι το θέµα θα πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείµενο τεχνικής προσαρµογής όπως
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 της Κοινής Θέσης

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την τροπολογία 39 καταρχήν, µε την οποία προστίθενται οι
«µόνιµες θήκες εµπορικών CD και µόνιµες θήκες εµπορικών βιντεοταινιών» στον κατάλογο
των επεξηγηµατικών παραδειγµάτων ειδών που δεν αποτελούν συσκευασίες. Η Επιτροπή
θεωρεί το σηµείο αυτό χρήσιµο, αλλά προτιµά να απλουστευθεί η διατύπωση σε «µόνιµες
θήκες CD και βιντεοταινιών». ∆εδοµένου ότι η διάρθρωση του παραρτήµατος έχει
τροποποιηθεί από την Κοινή Θέση, το είδος αυτό θα ήταν ενδεδειγµένο να αποτελέσει
παράδειγµα των ειδών που δεν αποτελούν συσκευασίες ως επεξηγηµατικό παράδειγµα υπό το
κριτήριο 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συναίνεση σχετικά µε τη θέση που θα
καταχωρηθεί από το είδος, η Επιτροπή θεωρεί ότι το θέµα θα πρέπει επίσης να αποτελέσει
αντικείµενο τεχνικής προσαρµογής όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 της Κοινής
Θέσης

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την τροπολογία 45 µε την οποία ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου
2006 ως η προθεσµία για την επίτευξη των αναθεωρηµένων στόχων. Η Επιτροπή µπορεί να
αποδεχθεί την περιορισµένη αναβολή της προθεσµίας αυτής.

2.2.3. Τροπολογίες που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν
στην Κοινή Θέση

Με την τροπολογία 1 προτείνεται να δοθεί έµφαση στην ανάγκη για περαιτέρω µελέτη των
αρχών που ορίζονται στο Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον5 και στην Πράσινη
Βίβλο για την Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων, καθώς και στην ανάγκη να
διαµορφωθούν θεµατικές στρατηγικές σχετικά µε την ανακύκλωση και την αειφόρο χρήση
των φυσικών πόρων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι όπως είναι διατυπωµένη η τροπολογία 1 δεν
µπορεί να ενταχθεί στην τρέχουσα αναθεώρηση και, ως εκ τούτου, δεν µπορεί να γίνει
αποδεκτή.

                                                
5 COM(2001)31 τελικό.
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Η τροπολογία 3, µε την οποία προτείνεται να διαγραφεί η αιτιολογική σκέψη µε την οποία
εισάγονται στόχοι για κάθε επιµέρους υλικό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Όπως δήλωσε
στην αρχική της πρόταση της 7ης ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή έχει διάφορους λόγους για
να υποστηρίξει την εισαγωγή στόχων για κάθε επιµέρους υλικό. Πρώτον, υφίστανται
διαφορές ως προς το κόστος και τα οφέλη από την ανακύκλωση µεταξύ των διαφόρων
υλικών. Η ανακύκλωση πρέπει να διενεργείται όταν είναι δυνατόν να επιτευχθεί το µέγιστο
όφελος τόσο από περιβαλλοντική όσο και οικονοµική άποψη. Επιπλέον, δεν υφίσταται
ανταγωνισµός µεταξύ υλικών όπως ανακυκλωµένο χαρτί και ανακυκλωµένο γυαλί. Κατά
δεύτερον, υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ υλικών, όπως ανακυκλωµένου γυαλιού από
διάφορα κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, οι διαφοροποιηµένοι στόχοι για επιµέρους υλικά δεν
στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Αντιθέτως, δηµιουργούν ισότιµες συνθήκες ανταγωνισµού
στην εσωτερική αγορά. Τέλος, οι διαφοροποιηµένοι στόχοι για κάθε επιµέρους υλικό
προσφέρουν ασφάλεια των επενδύσεων υπό την έννοια ότι παρέχουν τη δυνατότητα στις
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση να
προγραµµατίσουν τις δραστηριότητές τους. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η τροπολογία
αυτή δεν ανταποκρίνεται στην λοιπή αντιµετώπιση εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κατά την πρώτη ανάγνωση, κατά την οποία υποστηρίχθηκαν οι στόχοι για κάθε επιµέρους
υλικό, όπως προβλέφθηκαν στο άρθρο παράγραφος 1 στοιχείο γ) της πρότασης της
Επιτροπής της 7ης ∆εκεµβρίου 2001.

Με τις τροπολογίας 4, 7, και 8, µε τις οποίες απαιτείταί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει ή
να αναµορφώσει την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία και να εισάγει νέα κοινοτική νοµοθεσία,
δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές, δεδοµένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τροπολογίες αυτές
δεν εµπίπτουν στο πεδίο της τρέχουσας αναθεώρησης και θίγουν το δικαίωµα της Επιτροπής
να αναλαµβάνει πρωτοβουλία.

∆εν µπορεί να γίνει αποδεκτή η τροπολογία 5 µε την οποία καλείται η Επιτροπή να αναλάβει
δράση κατά εκείνων των κρατών µελών που δεν έχουν ακόµη υλοποιήσει τις βασικές
απαιτήσεις, δεδοµένου ότι όλα τα κράτη µέλη έχουν µεταφέρει στην εθνική τους νοµοθεσία
τις βασικές απαιτήσεις. Περιπτώσεις παράληψης συµµόρφωσης ή/και µη εκτέλεσης από τα
κράτη µέλη είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο καταγγελίας ανά οποιαδήποτε στιγµή.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί την τροπολογία αυτή περιττή.

Με την τροπολογία 10 προτείνεται να συµπεριληφθεί η ανακύκλωση σε αιτιολογική σκέψη
σχετικά µε τη δυνατότητα των κρατών µελών να ενθαρρύνουν την επαναχρησιµοποίηση.
Όπως προκύπτει από το άρθρο 6 της ισχύουσας οδηγίας, τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να
ενθαρρύνουν την ανακύκλωση. Κατά συνέπεια, θα ήταν ασύµβατο προς το εν λόγω άρθρο να
προστεθεί αιτιολογική σκέψη µε την οποία τα κράτη µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να
ενθαρρύνουν τα συστήµατα ανακύκλωσης. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή δεν µπορεί να
αποδεχθεί αυτή την τροπολογία.

Οι τροπολογίες 19 και 49 δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές. Με βάση τις τροπολογίες
αυτές αυξάνεται ο ελάχιστος στόχος ανακύκλωσης από το προτεινόµενο 55% σε 65% και
διαγράφεται ο προτεινόµενος στόχος ανακύκλωσης 70%. Οι στόχοι που προτάθηκαν από την
Επιτροπή στην αρχική της πρόταση της 7ης ∆εκεµβρίου 2001 είχαν βασιστεί, µεταξύ άλλων,
σε ανάλυση κόστους - οφέλους που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο φορέα παροχής



10

συµβουλών 6. Η ανάλυση αυτή κατέληξε στο πόρισµα ότι το βέλτιστο συνολικό ποσοστό
ανακύκλωσης είναι µεταξύ 50% και 68%. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο µέγιστος
στόχος ανακύκλωσης 65% δεν είναι τόσο υψηλός. Εξάλλου, η Επιτροπή έχει αµφιβολίες ως
προς το κατά πόσον όλα τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να επιτύχουν το µέγιστο ποσοστό
ανακύκλωσης 65%. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο µέγιστος στόχος ανακύκλωσης είναι αναγκαίος
ώστε να εξισορροπηθεί η συλλογή και ανακύκλωση των απορριµµάτων συσκευασίας µεταξύ
των κρατών µελών και να αποφευχθούν προβλήµατα στην εσωτερική αγορά. Τα υψηλά
ποσοστά ανακύκλωσης συχνά συνοδεύονται από υψηλό βαθµό χρηµατοδότησης, για
παράδειγµα µέσω τελών χρήσης αδειών, µε αποτέλεσµα χαµηλότερες τιµές για δευτερογενή
υλικά. Τα δευτερογενή υλικά που συλλέγονται εντός µίας χώρας θα είναι ακριβότερα από ό,τι
εισαγόµενα υλικά σε περίπτωση που σε άλλη χώρα οι στόχοι είναι λιγότερο φιλόδοξοι και
προβλέπεται λιγότερη χρηµατοδότηση. Σε περίπτωση που, επιπλέον, είναι περιορισµένες οι
δυνατότητες ανακύκλωσης, είναι δυνατόν οι χώρες µε χαµηλούς στόχους να αντιµετωπίσουν
δυσχέρειες να εξεύρουν αγορά για τα υλικά που έχουν συλλεχθεί στην επικράτειά τους.
Τέλος, στη συνεδρίαση της ολοµέλειας της 3ης Σεπτεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε καµία τροπολογία σχετικά µε τον προτεινόµενο στόχο ανάκτησης.
Κατά συνέπεια, ο ελάχιστος στόχος ανακύκλωσης θα καθοριζόταν σε 65%, ενώ ο ελάχιστος
στόχος ανάκτησης θα παρέµενε σε 60% και ο µέγιστος στόχος ανάκτησης σε 75%. Τούτο δεν
θα ήταν εύλογο και δεν θα άφηνε επαρκή διακριτική ευχέρεια στα κράτη µέλη να καθορίσουν
τους δικούς τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Η τροπολογία 23 αφορά τις εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε τον προορισµό και την
ποσότητα των εξαγοµένων απορριµµάτων συσκευασίας (που παρεµβλήθηκε µε την
τροπολογία 54). Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επόµενη
αναθεώρηση των στόχων. Η απαίτηση αυτή δεν υιοθετήθηκε στην Κοινή Θέση. Κατά
συνέπεια, είναι εκτός περιεχοµένου.

Με την τροπολογία 26 υποχρεώνονται τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τις βασικές απαιτήσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 9 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας. Σύµφωνα µε την κοινοτική
νοµοθεσία7 τα κράτη µέλη υπέχουν τη γενική υποχρέωση να εξασφαλίζουν τη δέουσα
εκτέλεση του συνόλου της κοινοτικής νοµοθεσία µε τη µεταφορά στη εθνική τους νοµοθεσία
και επισηµαίνεται ότι ιδιαίτερες διατάξεις θα δηµιουργούσαν σύγχυση. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί αυτή την τροπολογία.

Με την τροπολογία 31 ορίζεται ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη θα έχουν πρόσβαση στις
λεπτοµερείς γνωµοδοτήσεις και κριτικές παρατηρήσεις που αποστέλλονται από την Επιτροπή
ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι
τούτο δεν εµπίπτει στο πεδίο της παρούσας οδηγίας, δεδοµένου ότι καλύπτεται από άλλη
κοινοτική νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 της
30ής Μαΐου 20018.

Η Επιτροπή θα µπορούσε να αποδεχθεί την τροπολογία 35 καταρχήν, όπου διευκρινίζεται η
έννοια της λέξης «αναπόσπαστο» σε υποσηµείωση. Ωστόσο, τα κριτήρια του παραρτήµατος
έχουν τροποποιηθεί και ενσωµατωθεί στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της Κοινής Θέσης.

                                                
6 Σχέδιο τελικής έκθεσης από τη µελέτη "Evaluation of Costs and Benefits for the Achievement of Reuse

and the Recycling Targets for the different Packaging Materials in the Frame of the Packaging and
Packaging Waste Directive 94/62/EC" (Αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους για την επίτευξη των
στόχων επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης για τα διάφορα υλικά συσκευασίας στο πλαίσιο της
οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας), RDC/Pira 2001.

7 Βλέπε, για παράδειγµα, το άρθρο 10 της συνθήκης ΕΚ.
8 ΕΕ L 145/43, 31 Μαΐου 2001.
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∆εδοµένου ότι η λέξη «αναπόσπαστο» έχει απαλειφθεί από το κείµενο της Κοινής Θέσης, δεν
είναι πλέον αναγκαίο να διευκρινισθεί η έννοια αυτή.

Με την τροπολογία 36 προστίθεται στον κατάλογο των επεξηγηµατικών παραδειγµάτων
συσκευασίας η περίπτωση «µελανοδοχεία, όταν το µελάνι πρέπει να µεταφερθεί σε άλλο
δοχείο πριν από τη χρήση». Η Επιτροπή ΄θα µπορούσε να αποδεχθεί την τροπολογία αυτή
καταρχήν. Ωστόσο, το είδος αυτό προσοµοιάζει πολύ µε τις «αµπούλες µελανιού», είδος που
είχε συµπεριληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής αλλά διαγράφηκε από την Κοινή Θέση. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθούν είτε αµφότερα ή κανένα από αυτά τα είδη. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία επί του θέµατος θα ήταν καλύτερα να αντιµετωπιστεί
το ζήτηµα µε την τεχνική προσαρµογή που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 της
Κοινής Θέσης.

Με την τροπολογία 38 προβλέπεται ότι τα ανθοδοχεία δεν µπορεί να θεωρηθούν ως
συσκευασία εκτός εάν προστίθενται στο φυτό αµέσως πριν από την πώληση και ειδικά για
την πώληση. Η Επιτροπή προτιµά τη διατύπωση της δικής της πρότασης της 7ης ∆εκεµβρίου
2001, όπου προβλέπεται ότι τα ανθοδοχεία που προορίζονται να παραµείνουν µε το φυτό σε
όλη τη διάρκεια ζωής του δεν θεωρούνται ως συσκευασία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
διατύπωση αυτή είναι πιο πρακτική και ευκολότερο να εφαρµοστεί. Κατά συνέπεια η
Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχτεί αυτή την τροπολογία.

Με την τροπολογία 40 προστίθεται στον κατάλογο των επεξηγηµατικών παραδειγµάτων µη
συσκευασίας το «αφαιρούµενο χαρτί αυτοκόλλητων ετικετών». Η Επιτροπή έχει ορισµένες
αµφιβολίες κατά πόσον αυτό το αφαιρούµενο χαρτί θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη
διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών (στην προκειµένη περίπτωση ετικετών)
κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας και, ως εκ τούτου, εµπίπτει στον
ορισµό της συσκευασίας. Το θέµα αυτό θα ήταν πιο σκόπιµο να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο
της τεχνικής προσαρµογής της οδηγίας. Η Επιτροπή δεν µπορεί κατά συνέπεια να αποδεχθεί
αυτή την τροπολογία.

Οι τροπολογίες 41 και 42 αναθ. έχουν καταστρωθεί για να εξαιρεθούν από το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας υλικά συσκευασίας: (i) τα οποία δεν είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν θερµικά λόγω της ποιότητας του υλικού τους, (ii) τα οποία είναι αδρανή,
(iii) των οποίων οι ποσότητες δεν υπερβαίνουν το 0,1% της αποδεδειγµένης ποσότητας
συσκευασίας στην Κοινότητα και (iv) τα υλικά για τα οποία η ανακύκλωση υλικών ή πρώτης
ύλης αποκλείεται για οικολογικούς ή οικονοµικούς λόγους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι
τροπολογίες είναι περιττές, επειδή ούτε η ισχύουσα οδηγία ούτε η αναθεώρησή της απαιτούν
την ανάκτηση ή την ανακύκλωση αυτού του είδους υλικών συσκευασίας. Επιπλέον, η
Επιτροπή δεν βλέπει για ποιο λόγο αυτές οι συσκευασίες θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις
άλλες υποχρεώσεις που προβλέπει η οδηγία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν µπορεί να
αποδεχθεί αυτές τις τροπολογίες.

Με την τροπολογία 43 διευρύνεται ο ορισµός της «µηχανικής ανακύκλωσης» στη χηµική
ανακύκλωση στις περιπτώσεις που η σύνθεση των υλικών παράγει πλαστικά ιδίας ποιότητας
µε το νέο υλικό. Η Επιτροπή θεωρεί τη χηµική ανακύκλωση ως διεργασία διαφορετική από
τη µηχανική ανακύκλωση µε διαφορετικά τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά
χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, η εννοιολογική σύµπτυξη των δύο διεργασιών θα
υπέσκαπτε τη σαφήνεια των ορισµών. Τούτο, ωστόσο, δεν έχει καµία σηµασία στο κατά
πόσον πρέπει να καθοριστεί κοινός ή χωριστός στόχος γι’ αυτές τις δύο διεργασίες. Στην
Κοινή Θέση έχουν διαγραφεί και οι τρεις ορισµοί για την ανακύκλωση - µηχανική, χηµική ή
πρώτης ύλης. Όλα τα πλαστικά υλικά που ανακυκλώνονται σε νέα πλαστικά
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συνυπολογίζονται για τον καθορισµό του στόχου περί πλαστικών. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή θεωρεί ότι ούτε αιτιολογείται ούτε χρειάζεται τροποποίηση αυτού του ορισµού.

Για τους ίδιους λόγους που προέβαλε σχετικά µε την απόρριψη της τροπολογίας 10, η
Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί την τροπολογία 44 µε την οποία παρέχεται στα κράτη
µέλη η δυνατότητα να ενθαρρύνουν τόσο την επαναχρησιµοποίηση όσο και την ανακύκλωση.
Όπως προκύπτει από το άρθρο 6 της ισχύουσας οδηγίας τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να
ενθαρρύνουν την ανακύκλωση. Κατά συνέπεια, δεν θα ήταν συµβατή µε το άρθρο αυτό η
προσθήκη αιτιολογικής σκέψης όπου να προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα
να ενθαρρύνουν συστήµατα ανακύκλωσης.

Με την τροπολογία 47 προστίθενται στον κατάλογο των επεξηγηµατικών παραρτηµάτων µη
συσκευασίας «σωλήνες και κύλινδροι γύρω από τους οποίους περιτυλίγεται εύκαµπτο
υλικό». Η Επιτροπή έχει ορισµένες αµφιβολίες ως προς κατά πόσον αυτού του είδους οι
σωλήνες θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση
αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας και, ως εκ τούτου, κατά
πόσον εµπίπτουν στον ορισµό της συσκευασίας. Το θέµα αυτό θα ήταν πιο σκόπιµο να
αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρµογής της οδηγίας. Η Επιτροπή δεν µπορεί
κατά συνέπεια να αποδεχθεί αυτή την τροπολογία.

Σύµφωνα µε την τροπολογία 54 απαιτείται από τα κράτη µέλη να υποβάλουν έκθεση στην
Επιτροπή σε ετήσια βάση σχετικά µε τον προορισµό και την ποσότητα των απορριµµάτων
συσκευασίας που εξάγονται εκτός της ΕΕ για ανακύκλωση. Η Επιτροπή συµµερίζεται την
άποψη του Συµβουλίου ότι το θέµα αυτό θα πρέπει µάλλον να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο
της απόφασης 97/138/ΕΚ. Ωστόσο, στην αιτιολογική σκέψη 7 της Κοινής Θέσης
περιλαµβάνει αναφορά σε αυτό το ζήτηµα. Στην αιτιολογική αυτή σκέψη ενσωµατώνονται
επίσης οι τροπολογίες 14 και 29. Η προσέγγιση αυτή είναι αποδεκτή από την Επιτροπή.

2.2.4. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο

Τροποποιήθηκε η αιτιολογική σκέψη 2 ώστε να αντικατοπτρίζει τη διαγραφή των ορισµών
για την µηχανική, χηµική ανακύκλωση και την ανακύκλωση πρώτων υλών από το άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο β) της πρότασης της Επιτροπής. Στην τροποποιηµένη αιτιολογική
σκέψη επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων διαδικασιών
ανακύκλωσης. Τούτο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

Στην αιτιολογική σκέψη 3 το Συµβούλιο αντικατέστησε την αναφορά ότι οι στόχοι
ανακύκλωσης πρέπει να «εισαχθούν βάσει» αξιολογήσεων κύκλου ζωής και ανάλυσης
κόστους-οφέλους από την αναφορά ότι «θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη» αυτές τις τεχνικές.
Τούτο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

Η αιτιολογική σκέψη 6 της πρότασης της Επιτροπής όπου προβλεπόταν ότι χρειάζεται να
δοθεί η δέουσα προσοχή στην ειδική κατάσταση των µελλοντικών κρατών µελών διαγράφηκε
από το Συµβούλιο. Τούτο είναι καταρχήν αποδεκτό από την Επιτροπή. Ωστόσο, η ιδιαίτερη
κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη χωρών πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τις
διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές σχετικά µε την εφαρµογή στις υπό ένταξη χώρες.

Η αιτιολογική σκέψη 11 της Κοινής Θέσης σχετικά µε τις αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογίας, προστέθηκε µία φράση µε την οποία επισηµαίνεται η ανάγκη να λαµβάνονται
υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις εκάστου κράτους µέλους. Τούτο είναι αποδεκτό από την
Επιτροπή.
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Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της Κοινής Θέσης έχουν αναδιατυπωθεί και µετατοπιστεί από το
σώµα της οδηγίας στο παράρτηµα τα κριτήρια σχετικά µε την ερµηνεία του ορισµού της
συσκευασίας. Με τον τρόπο αυτό τα κριτήρια έχουν καταστεί νοµικώς δεσµευτικά (ενώ
αντιθέτως δεν ήταν δεσµευτικός ο χαρακτήρας τους στην πρόταση της Επιτροπής).Τούτο
είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

Από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της πρότασης της Επιτροπής έχουν διαγραφεί οι
νέοι ορισµοί της µηχανικής, της χηµικής ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης πρώτων υλών.
Μολονότι αποτελούσε αρχικώς µέρος της πρότασής της, η Επιτροπή είναι σε θέση να
υποστηρίξει αυτή τη διαγραφή διότι, όπως προέκυψε από τη συζήτηση, η χηµική
ανακύκλωση βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής της και θα ήταν πρόωρο να δοθούν
ορισµοί ή να καθοριστούν ειδικές συνθήκες γι’ αυτό το είδος ανακύκλωσης. Επειδή οι
διεργασίες αυτές δεν αφορούν ιδιαιτέρως τη συσκευασία, αλλά εφαρµόζονται επίσης για
υλικά που δεν είναι συσκευασίες, θα ήταν εξάλλου πλέον σκόπιµο οι ορισµοί αυτοί να
ενταχθούν σε γενικότερο πλαίσιο, όπως η προβλεπόµενη θεµατική στρατηγική για την
ανακύκλωση και η οδηγία πλαίσιο 75/442/ΕΟΚ περί αποβλήτων.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της Κοινής Θέσης έγιναν οι ακόλουθες προσαρµογές του άρθρου
6 της οδηγίας:

– στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) επαναδιατυπώθηκαν οι στόχοι
που εφαρµόζονται για το 2001, µε σκοπό τη νοµική σαφήνεια ότι οι στόχοι
αυτοί συνεχίζουν να ισχύουν.

– Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ) και ε), η προθεσµία για την
εφαρµογή µετατέθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

– Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) διαγράφηκε ο µέγιστος στόχος
ανάκτησης.

– Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο µέγιστος στόχος ανακύκλωσης
αυξήθηκε κατά 10% σε 80%.

– Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε), ο στόχος για το χαρτί και το χαρτόνι
αυξήθηκε κατά 5% σε 60%. Ο στόχος για τα πλαστικά υλικά περιορίστηκε σε
υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά και αυξήθηκε κατά 2,5% σε
22,5%. Προστέθηκε ως στόχος 15% για την ανακύκλωση ξύλου.

– Στο άρθρο 6 παράγραφος 5, οι προθεσµίες έχουν ευθυγραµµιστεί µε τις
αλλαγές που επήλθαν στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

– Στο άρθρο 6 παράγραφος 7 αναδιατυπώθηκαν οι στόχοι για την Ελλάδα, την
Ιρλανδία και την Πορτογαλία για το 2001 και το 2005. Η προθεσµία για την
επίτευξη των νέων στόχων µετατέθηκε από τον Ιούνιο του 2009 στον
∆εκέµβριο του 2012.

Όσον αφορά αυτές τις αλλαγές ή Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί ελαφρά αύξηση των στόχων
ανακύκλωσης, στο βαθµό που οι αλλαγές αυτές ανταποκρίνονται στα αποτελέσµατα
ανάλυσης κόστους-οφέλους και λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στην αιτιολογική
έκθεση της πρότασης της Επιτροπής. Η απάλειψη του µέγιστου στόχου ανάκτησης είναι
αποδεκτή, δεδοµένου ότι κατά κανόνα δεν παρατηρείται ανεπάρκεια δυναµικού για ανάκτηση
και, κατά συνέπεια, εάν δεν προβλέπεται µέγιστος στόχος ανάκτησης δεν θα επέλθουν
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στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να αποδεχθεί την
περιορισµένης κλίµακας αναβολή των προθεσµιών.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, η αλλαγή της διατύπωσης αποσκοπεί να επισηµάνει ότι δεν έχει
αλλαχθεί ο οικειοθελής χαρακτήρας του συστήµατος ταυτοποίησης που προβλέπεται στην
απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής.

Το άρθρο 1 παράγραφος 6 τροποποιήθηκε ελάχιστα ώστε να προσαρµοστεί το κείµενο στις
νέες διατάξεις επιτροπολογίας. Τούτο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

Στο παράρτηµα αναδιατυπώθηκαν τα κριτήρια σχετικά µε την ερµηνεία της οδηγίας για τις
συσκευασίες και ενσωµατώθηκαν στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της Κοινής Θέσης. Στο
παράρτηµα διατηρήθηκαν τα παραδείγµατα και προσαρµόστηκαν στη νέα διάρθρωση και
διατύπωση των κριτηρίων του άρθρου 1 παράγραφος 1. Έχουν απαλειφθεί πολλά
παραδείγµατα δεδοµένου δεν επιτεύχθηκε πλήρης συµφωνία στο Συµβούλιο. Τούτο είναι
αποδεκτό για την Επιτροπή. Λεπτοµερείς τεχνικές διαβουλεύσεις επ’αυτών των ζητηµάτων
είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν καλύτερα στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρµογής.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο καθόρισε την Κοινή Θέση του τον 6 Μάρτιο 2003 µε ειδική πλειοψηφία. η
Επιτροπή υποστηρίζει την Κοινή Θέση. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή επικροτεί το γεγονός ότι η
αναθεώρηση περιορίστηκε στους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης και στη βελτίωση
του ορισµού της συσκευασίας. Τα άλλα ζητήµατα θα πρέπει πρώτα να µελετηθούν και να
συζητηθούν µε τους κυρίως ενδιαφερόµενους προτού ληφθούν περαιτέρω µέτρα.


