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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2015)0594), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0384/2015), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Γερουσία της 

Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή 

των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το 

σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

27ης Απριλίου 20161, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 15ης Ιουνίου 20162, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 

και Ενέργειας (A8-0031/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 ΕΕ C 264, της 20.7.2016, σελ.98. 
2 ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 46. 
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Τροπολογία 1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Δεδομένων της εξάρτησης της 

Ένωσης από την εισαγωγή πρώτων υλών 

και της ταχείας εξάντλησης σημαντικής 

ποσότητας φυσικών πόρων 

βραχυπρόθεσμα, αποτελεί μείζονα 

πρόκληση να ανακτηθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι πόροι μέσα στην Ένωση 

και να ενισχυθεί η μετάβαση προς μια 

κυκλική οικονομία. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί το ευρύτερο πλαίσιο της πορείας προς μια κυκλική οικονομία 

και να τονιστούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η αναθεώρηση της οδηγίας περί υγειονομικής 

ταφής για την ενίσχυση της εν λόγω μετάβασης. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1α) Η διαχείριση των αποβλήτων 

πρέπει να μετατραπεί σε βιώσιμη 

διαχείριση υλικών. Ευκαιρία υλοποίησης 

αυτού του στόχου προσφέρεται με την 

αναθεώρηση της οδηγίας περί 

υγειονομικής ταφής. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να προβληθεί το ευρύτερο πλαίσιο της πορείας προς μια κυκλική οικονομία, να 

τονιστεί η ανάγκη για μετατροπή της διαχείρισης των αποβλήτων σε βιώσιμη διαχείριση 

υλικών, και να δοθεί έμφαση στις ευκαιρίες που προσφέρει η αναθεώρηση της οδηγίας-

πλαισίου περί υγειονομικής ταφής για την ενίσχυση της εν λόγω μετάβασης. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η διαχείριση των αποβλήτων στην 

Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο 

την προστασία, τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας 

του ανθρώπου και τη συνετή και 

ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 

πόρων, καθώς και την προώθηση μιας πιο 

κυκλικής οικονομίας. 

(1) Η διαχείριση των αποβλήτων στην 

Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο 

την προστασία, τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας 

του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική 

χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, την 

προώθηση μιας περισσότερο κυκλικής 

οικονομίας, την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και τη μείωση της εξάρτησης 

της Ένωσης από τους φυσικούς πόρους· 

Αιτιολόγηση 

Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, στους στόχους της 

καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η 

βελτίωση της χρήσης των πόρων, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της 

εξάρτησης της Ένωσης από αυτούς τους πόρους, ώστε να αντιμετωπισθούν έτσι τα προβλήματα 

που σχετίζονται με τον ενεργειακό εφοδιασμό. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Για μια καθαρή, αποτελεσματική 

και βιώσιμη κυκλική οικονομία 

απαιτείται η απομάκρυνση των 

επικίνδυνων ουσιών από τα προϊόντα 

κατά το στάδιο του σχεδιασμού και, σε 

αυτό το πλαίσιο, η κυκλική οικονομία θα 

πρέπει να αναγνωρίσει ρητές διατάξεις 

του έβδομου Προγράμματος Δράσης για 

το Περιβάλλον στο οποίο ζητείται η 

ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών 

ώστε τα ανακυκλωμένα απόβλητα να 

μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βασική, 

αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την 

Ένωση. 
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Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει στη δημιουργία μιας καθαρής κυκλικής οικονομίας και να 

αποφύγει πιθανό σοβαρό κίνδυνο μελλοντικής απώλειας της εμπιστοσύνης των πολιτών και της 

αγοράς στα ανακυκλωμένα υλικά, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια αέναη κληρονομιά. Το κύριο 

βάρος που επωμίζονται οι ανακυκλωτές είναι η παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα υλικά. Η ΕΕ 

θα πρέπει να εστιάσει στην απομάκρυνση αυτών των επικίνδυνων ουσιών από τα προϊόντα και 

τα απόβλητα και να μην θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον εξαιρώντας 

ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή προϊόντων από τις ασφαλείς απαιτήσεις και καθιστώντας 

αδύνατη την ταυτοποίηση των εν λόγω μολυσμένων υλικών στο μέλλον. 

 

Τροπολογία  5 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι στόχοι που παρατίθενται στην 

οδηγία 1999/31/ΕΚ14 του Συμβουλίου για 

τον καθορισμό περιορισμών της 

υγειονομικής ταφής θα πρέπει να 

τροποποιηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα τη φιλοδοξία της Ένωσης για 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να 

επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την 

εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις 

πρώτες ύλες15 με τη μείωση της 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που 

προορίζονται για χώρους υγειονομικής 

ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

(2) Οι στόχοι που παρατίθενται στην 

οδηγία 1999/31/ΕΚ14 του Συμβουλίου για 

τον καθορισμό περιορισμών της 

υγειονομικής ταφής θα πρέπει να 

ενισχυθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα τη φιλοδοξία της Ένωσης για 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να 

επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την 

εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις 

πρώτες ύλες15 με τη σταδιακή μείωση της 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που 

προορίζονται για χώρους υγειονομικής 

ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι αυτό θα ενταχθεί σε μια 

ολοκληρωμένη πολιτική η οποία θα 

διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων, θα ενισχύει 

τη στροφή προς την πρόληψη, την 

επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση και θα αποτρέπει τη στροφή 

από την υγειονομική ταφή στην 

αποτέφρωση. 

________________ __________________ 

14 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 

14 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 
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16.7.1999, σ. 1). 16.7.1999, σ. 1). 

15 COM(2008)699 και COM(2014)297. 15 COM(2008)699 και COM(2014)297. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 

συνοχή στη νομοθεσία για τα απόβλητα, οι 

ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν με τους ορισμούς της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

(4) Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 

συνοχή στη νομοθεσία για τα απόβλητα, οι 

ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν, εφόσον χρειάζεται, με 

τους ορισμούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου16. 

__________________ __________________ 

16 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

16 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμβατότητα της παρούσας οδηγίας με το σύνολο της 

νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο, κατά περίπτωση, οι 

ορισμοί της παρούσας οδηγίας να εναρμονιστούν με τους ορισμούς της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και κοινωνικά οφέλη αναμένεται να 

προκύψουν από περαιτέρω περιορισμούς 

της υγειονομικής ταφής, αρχής γενομένης 

με τις ροές αποβλήτων που υπόκεινται σε 

χωριστή συλλογή (π.χ. πλαστικά, μέταλλα, 

γυαλί, χαρτί, βιολογικά απόβλητα). Η 

τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 

(5) Σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και κοινωνικά οφέλη αναμένεται να 

προκύψουν από περαιτέρω περιορισμούς 

της υγειονομικής ταφής, αρχής γενομένης 

με τις ροές αποβλήτων που υπόκεινται σε 

χωριστή συλλογή (π.χ. πλαστικά, μέταλλα, 

γυαλί, χαρτί, βιολογικά απόβλητα), με 

σκοπό να γίνονται δεκτά μόνο 
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σκοπιμότητα της ανακύκλωσης ή άλλου 

είδους ανάκτησης των υπολειμματικών 

αποβλήτων που προέρχονται από χωριστά 

συλλεγόμενα απόβλητα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 

των εν λόγω περιορισμών για την 

υγειονομική ταφή. 

υπολειμματικά απόβλητα. H 

πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων στις υποδομές και στην 

έρευνα και καινοτομία θα διαδραματίσει 

καθοριστικό ρόλο στη μείωση του ποσού 
των υπολειμματικών αποβλήτων που 

προέρχονται από τα χωριστά συλλεγόμενα 

απόβλητα, η ανακύκλωση ή άλλου είδους 

ανάκτηση των οποίων δεν είναι επί του 

παρόντος τεχνικά, περιβαλλοντικά και 

οικονομικά εφικτή. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Στα πολιτικά και κοινωνικά 

κίνητρα για τον περαιτέρω περιορισμό 

της υγειονομικής ταφής ως βιώσιμου 

τρόπου διαχείρισης των φυσικών πόρων 

εντός της κυκλικής οικονομίας πρέπει να 

τηρείται η ιεράρχηση της διαχείρισης 

των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και να 

εφαρμόζεται αυστηρά η προσέγγιση 

σύμφωνα με την οποία η πρόληψη έχει 

προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης. 

Αιτιολόγηση 

Μολονότι η υγειονομική ταφή έχει πολλές αρνητικές πτυχές, δεν θα έπρεπε να απορριφθεί 

τελείως σε σχέση με ορισμένα απόβλητα – για παράδειγμα το PVC. Ενδεχομένως να αποτελεί 

τον ασφαλέστερο τόπο για υλικά που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και, στην περίπτωση 

των πλαστικών, προκύπτει από αναλύσεις ότι, εάν δεν ανακυκλωθούν, τότε η υγειονομική ταφή 

είναι, σε γενικές γραμμές και λόγω κλιματικών συνθηκών, προτιμότερη από την αποτέφρωση. 

Σαφώς η ανακύκλωση αποτελεί, κατά κανόνα, την επιθυμητή επιλογή, ενώ κάθε υγειονομική 

ταφή θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τα βιοαποδομήσιμα αστικά 

απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 

ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς 

επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη 

ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των 

υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του 

αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ 

ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους 

χώρους υγειονομικής ταφής των 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι 

σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή 

περαιτέρω περιορισμοί για την 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της 

υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά 

σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

(6) Τα βιοαποδομήσιμα αστικά 

απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 

ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς 

επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη 

ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των 

υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του 

αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ 

ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους 

χώρους υγειονομικής ταφής των 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι 

σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή 

περαιτέρω περιορισμοί για την 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της 

υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων που πρέπει να συλλέγονται 

χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 22 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Η απαγόρευση της υγειονομικής ταφής βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων πρέπει να 

διατυπωθεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία 

υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Ο 

καθορισμός στόχων για τη μείωση της 

υγειονομικής ταφής θα διευκολύνει 

περαιτέρω τη χωριστή συλλογή, τη 

διαλογή και την ανακύκλωση των 

αποβλήτων και την αποφυγή του 

εγκλωβισμού των δυνητικά 

ανακυκλώσιμων υλών στο κάτω μέρος της 

(7) Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία 

υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Ο 

καθορισμός σαφών και φιλόδοξων στόχων 

για τη μείωση της υγειονομικής ταφής θα 

ενθαρρύνει περαιτέρω τις επενδύσεις με 

στόχο τη διευκόλυνση χωριστής 

συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης και 

την αποφυγή του εγκλωβισμού των 

δυνητικά ανακυκλώσιμων υλών στο 



 

PE580.563v02-00 12/60 RR\1116738EL.docx 

EL 

ιεράρχησης των αποβλήτων. χαμηλότερο επίπεδο της ιεράρχησης των 

αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Μια σταδιακή μείωση της 

υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την 

πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην 

υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 

και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς 

πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται 

προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της 

ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων. Η 

μείωση αυτή θα πρέπει να αποφύγει τη 

δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 

υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω 

της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής 

ποιότητας μηχανικής βιολογικής 

επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών 

αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα 

μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την 

υπονόμευση της επίτευξης των 

μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 

όσον αφορά την προετοιμασία για την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Ομοίως, και προκειμένου να προληφθούν 

οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του 

ανθρώπου και στο περιβάλλον, ενώ τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται 

ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί 

επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς 

την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να 

οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας 

ικανότητας για την επεξεργασία των 

υπολειμματικών αστικών αποβλήτων. 

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή 

μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο 

(8) Μια σταδιακή ελαχιστοποίηση της 

υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την 

πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην 

υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 

και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς 

πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται 

προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της 

ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Η εν 

λόγω σταδιακή ελαχιστοποίηση της 

υγειονομικής ταφής θα απαιτήσει  

σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των 

αποβλήτων σε πολλά κράτη μέλη. Μέσω 

της βελτίωσης των στατιστικών για τη 

συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων, 

καθώς και μέσω της βελτίωσης της 

ιχνηλασιμότητας των ροών αποβλήτων, 
θα πρέπει να είναι δυνατή η αποφυγή της 

δημιουργίας πλεονάζουσας ικανότητας για 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 

υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω 

της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής 

ποιότητας μηχανικής βιολογικής 

επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών 

αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα 

μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την 

υπονόμευση της επίτευξης των 

μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 

όσον αφορά την προετοιμασία για την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Ομοίως, και προκειμένου να προληφθούν 

οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του 

ανθρώπου και στο περιβάλλον, ενώ τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται 
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άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του 

στόχου μείωσης της υγειονομικής ταφής 

που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας 

οδηγίας καθώς και για να διασφαλιστεί ο 

συντονισμένος σχεδιασμός των υποδομών 

και των επενδύσεων που χρειάζονται για 

την επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα 

κράτη μέλη που μπορούν να λάβουν 

παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη 

των στόχων ανακύκλωσης των αστικών 

αποβλήτων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τον 

στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής για 

το 2030, όπως προβλέπεται στην παρούσα 

οδηγία. 

ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί 

επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς 

την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να 

οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας 

ικανότητας για την επεξεργασία των 

υπολειμματικών αστικών αποβλήτων. 

Δεδομένων των πρόσφατων επενδύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα 

κράτη μέλη και οι οποίες οδήγησαν σε 

πλεονάζουσα δυναμικότητα όσον αφορά 

την ανάκτηση ενέργειας ή στην 

καθιέρωση μηχανικής βιολογικής 

επεξεργασίας, είναι ουσιώδες να δοθεί 

σαφές μήνυμα στους φορείς διαχείρισης 

αποβλήτων και στα κράτη μέλη ότι 

πρέπει να αποφεύγουν τις  επενδύσεις που 

δεν συνάδουν με τους μακροπρόθεσμους 

στόχους που ορίζονται στην οδηγία περί 

υγειονομικής ταφής και στην οδηγία-

πλαίσιο για τα απόβλητα. Για τους λόγους 

αυτούς, θα πρέπει να εξεταστεί η 

δυνατότητα επιβολής περιορισμού όσον 

αφορά την αποτέφρωση αστικών 

αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους 

της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

και του άρθρου 5 της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ. Επιπλέον, για να 

διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των στόχων 

που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ και του στόχου μείωσης της 

υγειονομικής ταφής που ορίζεται στο 

άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας καθώς και 

για να διασφαλιστεί ο συντονισμένος 

σχεδιασμός των υποδομών και των 

επενδύσεων που χρειάζονται για την 

επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα κράτη 

μέλη που μπορούν να λάβουν παράταση 

της προθεσμίας για την επίτευξη των 

στόχων ανακύκλωσης των αστικών 

αποβλήτων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τον 

στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής για 

το 2030, όπως προβλέπεται στην παρούσα 

οδηγία. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Προκειμένου να συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων της παρούσας 

οδηγίας και να ενισχύσει τη μετάβαση 

προς μια κυκλική οικονομία, η Επιτροπή 

θα πρέπει να προωθήσει τον συντονισμό 

και την ανταλλαγή πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 

κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων 

τομέων της οικονομίας. Η ανταλλαγή 

αυτή θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω 

πλατφορμών επικοινωνίας που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με νέες 

βιομηχανικές λύσεις και να δώσουν τη 

δυνατότητα για μια καλύτερη 

επισκόπηση των διαθέσιμων ικανοτήτων, 

και οι οποίες θα συνέβαλαν στη σύνδεση 

του κλάδου της διαχείρισης αποβλήτων 

με άλλους τομείς, καθώς και στη στήριξη 

της βιομηχανικής συμβίωσης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει τον συντονισμό και την 

ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, 

των περιφερειακών και ιδίως των 

τοπικών αρχών, με τη συμμετοχή όλων 

των ενδιαφερόμενων οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 

των κοινωνικών εταίρων, των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων καταναλωτών. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8γ) Προκειμένου να υλοποιηθούν και 

να εφαρμοστούν κατάλληλα οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί ότι οι τοπικές αρχές των 

περιοχών όπου βρίσκονται οι χώροι 

υγειονομικής ταφής αναγνωρίζονται ως 

ενδιαφερόμενα μέρη, δεδομένου ότι 

πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της 

υγειονομικής ταφής αποβλήτων. 

Επομένως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

εκ των προτέρων διεξαγωγή δημόσιων 

και δημοκρατικών διαβουλεύσεων στις 

κοινότητες και τις υπερδημοτικές 

περιφέρειες όπου πρόκειται να 

δημιουργηθεί ένας χώρος υγειονομικής 

ταφής και θα πρέπει να προβλεφθούν 

κατάλληλες αποζημιώσεις για τον τοπικό 

πληθυσμό. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8δ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 

να διασφαλίσει ότι όλοι οι χώροι 

υγειονομικής ταφής στην Ένωση 

υποβάλλονται σε ελέγχους προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της 

νομοθεσίας της Ένωσης και της εθνικής 

νομοθεσίας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για να διασφαλιστεί η καλύτερη, 

πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας και για να 

προβλεφθούν οι αδυναμίες εφαρμογής, θα 

πρέπει να καθιερωθεί σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης για τον εντοπισμό των 

ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η 

ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες 

για την επίτευξη των στόχων. 

(9) Για να διασφαλιστεί η καλύτερη, 

πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας και για να 

προβλεφθούν οι αδυναμίες εφαρμογής, θα 

πρέπει να καθιερωθεί σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης για τον εντοπισμό των 

ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η 

ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες 

για την επίτευξη των στόχων καθώς και να 

ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των διαφόρων 

φορέων. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των 

κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά 

με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία 

και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση 

ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα 

στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση 

έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. 

Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση 

αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή και τη 

διασφάλιση της συγκρισιμότητας των 

στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. 

Συνεπώς, κατά την εκπόνηση των 

εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με 

τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ, απαιτείται από τα κράτη 

(11) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες 

που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των 

κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά 

με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία 

και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων 

στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθούν με την 

καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας για τη 

συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων 

από αξιόπιστες πηγές, καθώς επίσης και 

με την καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου 

εισόδου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα 

απόβλητα, με τη διαγραφή των 

παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής 

εκθέσεων, με τη συγκριτική αξιολόγηση 

των εθνικών μεθοδολογιών υποβολής 

στοιχείων και με τη θέσπιση έκθεσης 

ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. Η 

αξιόπιστη υποβολή στατιστικών στοιχείων 

σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι 

υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική 

εφαρμογή και τη διασφάλιση της 

συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ 

των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την 
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μέλη να χρησιμοποιούν την πλέον 

πρόσφατη μεθοδολογία που έχει 

αναπτυχθεί από την Επιτροπή και τις 

εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των 

κρατών μελών. 

εκπόνηση των εκθέσεων σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τους στόχους που 

ορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

την κοινή μεθοδολογία που έχει 

αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε 

συνεργασία με τις εθνικές Στατιστικές 

Υπηρεσίες των κρατών μελών και τις 

εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για να συμπληρωθεί ή να 

τροποποιηθεί η οδηγία 1999/31/ΕΚ, ιδίως 

με στόχο την προσαρμογή των 

παραρτημάτων της στην επιστημονική 

και τεχνική πρόοδο, πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 

της Συνθήκης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 

όσον αφορά το άρθρο 16. Είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική η διενέργεια από την Επιτροπή 

κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

Η Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και 

καταρτίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. Τυχόν τροποποιήσεις των 

παραρτημάτων θα πρέπει να γίνονται μόνο 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, 

όσον αφορά το παράρτημα II, η Επιτροπή 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γενικές 

αρχές και τις γενικές διαδικασίες για τα 

κριτήρια δοκιμών και αποδοχής, όπως 

καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Εξάλλου, 

συγκεκριμένα κριτήρια και μέθοδοι 

δοκιμών και συναφείς οριακές τιμές θα 

πρέπει να καθοριστούν για κάθε κατηγορία 

(12) Για να συμπληρωθεί ή να 

τροποποιηθεί η οδηγία 1999/31/ΕΚ, πρέπει 

να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με 

το άρθρο 290 της Συνθήκης, η εξουσία 

έκδοσης πράξεων όσον αφορά την 

προσαρμογή των παραρτημάτων στην 

επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική η διενέργεια από την 

Επιτροπή κατάλληλων διαβουλεύσεων 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις να διεξαχθούν σύμφωνα με 

τις αρχές που καθορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 

όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 

οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να 

έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. Τυχόν 

τροποποιήσεις των παραρτημάτων θα 
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χώρων υγειονομικής ταφής, 

συμπεριλαμβανομένων, εάν απαιτείται, 

συγκεκριμένων τύπων χώρων υγειονομικής 

ταφής στα πλαίσια καθεμίας κατηγορίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας 

εναποθήκευσης. Οι προτάσεις για την 

τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, 

δειγματοληψίας και ανάλυσης σε σχέση με 

τα παραρτήματα θα πρέπει να εξετάζονται 

για έγκριση από την Επιτροπή, κατά 

περίπτωση, εντός δύο ετών από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τις 

αρχές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

Για τον σκοπό αυτό, όσον αφορά το 

παράρτημα II, η Επιτροπή θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές και τις 

γενικές διαδικασίες για τα κριτήρια 

δοκιμών και αποδοχής, όπως καθορίζονται 

στο παράρτημα ΙΙ. Εξάλλου, συγκεκριμένα 

κριτήρια και μέθοδοι δοκιμών και 

συναφείς οριακές τιμές θα πρέπει να 

καθοριστούν για κάθε κατηγορία χώρων 

υγειονομικής ταφής, 

συμπεριλαμβανομένων, εάν απαιτείται, 

συγκεκριμένων τύπων χώρων υγειονομικής 

ταφής στα πλαίσια καθεμίας κατηγορίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας 

εναποθήκευσης. Οι προτάσεις για την 

τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, 

δειγματοληψίας και ανάλυσης σε σχέση με 

τα παραρτήματα θα πρέπει να εξετάζονται 

για έγκριση από την Επιτροπή, κατά 

περίπτωση, εντός δύο ετών από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 

για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, 

θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά 

το άρθρο 3 παράγραφος 3, το παράρτημα 

Ι παράγραφος 3.5 και το παράρτημα ΙΙ 

παράγραφος 5. Αυτές οι αρμοδιότητες θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

(13) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 

για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, 

θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά 

τον ορισμό της απόθεσης μη επικινδύνων 

αποβλήτων, τη μέθοδο που πρέπει να 

χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του 

συντελεστή περατότητας στους χώρους 

υγειονομικής ταφής, υπό συγκεκριμένους 

όρους, και, επειδή η δειγματοληψία 

αποβλήτων μπορεί να δημιουργήσει 

σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την 

αντιπροσωπευτικότητα και τις τεχνικές, 
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λόγω της ανομοιογένειας των διαφόρων 

ειδών αποβλήτων, την ανάπτυξη ενός 

ευρωπαϊκού προτύπου για τη 

δειγματοληψία αποβλήτων. Αυτές οι 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου17. 

__________________ __________________ 

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διασφαλίσουν την ανάπτυξη 

σχεδίων για τη βιώσιμη ανάκτηση και 

την εναλλακτική χρήση των χώρων 

υγειονομικής ταφής και των περιοχών 

που έχουν υποβαθμιστεί από αυτούς. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Η παρούσα οδηγία εκδίδεται 

λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
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για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 

της 13ης Απριλίου 2016 και θα πρέπει να 

υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις που περιέχονται στην 

αυτή συμφωνία. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 -1.  Η σταδιακή κατάργηση της 

υγειονομικής ταφής αποτελεί θεμελιώδη 

προϋπόθεση για τη στήριξη της 

μετάβασης της ΕΕ σε μια κυκλική 

οικονομία. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στον συνολικό στόχο της οδηγίας η σπουδαιότητα της 

σταδιακής κατάργησης της υγειονομικής ταφής για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ισχύουν οι ορισμοί «απόβλητα», 

«αστικά απόβλητα», «επικίνδυνα 

απόβλητα», «παραγωγός αποβλήτων», 

«κάτοχος αποβλήτων», «διαχείριση 

αποβλήτων», «χωριστή συλλογή» 

«ανάκτηση», «ανακύκλωση» και 

«διάθεση», που παρατίθενται στο άρθρο 3 

της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*)· 

α) ισχύουν οι ορισμοί «απόβλητα», 

«αστικά απόβλητα», «επικίνδυνα 

απόβλητα», «μη επικίνδυνα απόβλητα», 

«παραγωγός αποβλήτων», «κάτοχος 

αποβλήτων», «διαχείριση αποβλήτων», 

«χωριστή συλλογή» «ανάκτηση», 

«ανακύκλωση» και «διάθεση», που 

παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*)· 

__________________ __________________ 

(*) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).»· 

(*) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).»· 

Αιτιολόγηση 

Ενσωματώθηκαν οι σχετικοί ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγίας 2008/98/ΕK, 

συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των «μη επικίνδυνων αποβλήτων». 

 

Τροπολογία  24 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α)  εισάγεται το ακόλουθο άρθρο : 

 «α α)  «υπολειμματικά απόβλητα»: τα 

απόβλητα που προκύπτουν από 

επεξεργασία ή δραστηριότητα 

ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης, τα οποία δεν μπορούν να 

ανακτηθούν περαιτέρω και, ως εκ 

τούτου, πρέπει να απορριφθούν·»· 

 

Τροπολογία  25 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α)  Το στοιχείο ιγ τροποποιείται ως 

εξής: 

ιγ)  "βιοαποδομήσιμα απόβλητα": «ιγ) «βιοαποδομήσιμα απόβλητα» είναι 
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κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να 

υποστεί αναερόβια ή αερόβια 

αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα 

τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το 

χαρτόνι·  

τα απόβλητα τροφίμων και κηπουρικής, 

το χαρτί, το χαρτόνι, η ξυλεία και τα άλλα 

απόβλητα που μπορεί να υποστούν 

αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση»· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 

τροποποιείται ως εξής: 

3. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 

δηλώσουν, κατ' επιλογή τους, ότι η 

απόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων, που 

θα καθορισθούν από την επιτροπή του 

άρθρου 17, πλην των αδρανών αποβλήτων, 

τα οποία προέρχονται από την αναζήτηση 

και εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση 

ορυκτών πόρων καθώς και από την 

εκμετάλλευση λατομείων, η οποία 

πραγματοποιείται ούτως ώστε να 

προλαμβάνεται η ρύπανση του 

περιβάλλοντος ή βλάβη της ανθρώπινης 

υγείας, είναι δυνατόν να εξαιρείται από τις 

διατάξεις του παραρτήματος I σημεία 2, 

3.1, 3.2 και 3.3. 

«3. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 

δηλώσουν, κατ' επιλογή τους, ότι η 

απόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων πλην 

των αδρανών αποβλήτων, τα οποία 

προέρχονται από την αναζήτηση και 

εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση 

ορυκτών πόρων καθώς και από την 

εκμετάλλευση λατομείων, η οποία 

πραγματοποιείται ούτως ώστε να 

προλαμβάνεται η ρύπανση του 

περιβάλλοντος ή βλάβη της ανθρώπινης 

υγείας, είναι δυνατόν να εξαιρείται από τις 

διατάξεις του παραρτήματος I σημεία 2, 

3.1, 3.2 και 3.3. Η Επιτροπή εγκρίνει 

εκτελεστικές πράξεις στις οποίες ορίζεται 

τι συνιστά εναπόθεση μη επικινδύνων 

αποβλήτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

17 παράγραφος 2.» 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνική 

στρατηγική για την εφαρμογή της μείωσης 

των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων 

που προορίζονται για χώρους υγειονομικής 

ταφής όχι αργότερο από δύο έτη μετά την 

ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 

παράγραφος 1, και κοινοποιούν στην 

Επιτροπή την εν λόγω στρατηγική. Η 

στρατηγική αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των 

στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως 

ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή 

παραγωγής βιομεθανίου ή ανάκτησης 

υλικών/ενεργείας. Εντός τριάντα μηνών 

από την ημερομηνία που προβλέπεται στο 

άρθρο 18 παράγραφος 1, η Επιτροπή θα 

υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο συνθετική έκθεση σχετικά 

με τις εθνικές στρατηγικές. 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνική 

στρατηγική, σε συνεργασία με τις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση 

αποβλήτων, για την εφαρμογή της 

σταδιακής κατάργησης των 

βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που 

προορίζονται για χώρους υγειονομικής 

ταφής όχι αργότερο από δύο έτη μετά την 

ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 

παράγραφος 1, και κοινοποιούν στην 

Επιτροπή την εν λόγω στρατηγική. Η 

στρατηγική αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των 

στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως 

ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή 

παραγωγής βιομεθανίου, ανάκτησης 

υλικών ή, σε περίπτωση που τα 

προαναφερθέντα δεν είναι εφικτά, 
ανάκτησης ενεργείας. Εντός τριάντα 

μηνών από την ημερομηνία που 

προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, 

η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνθετική 

έκθεση σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point b 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 

και το άρθρο 22 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ.»· 

στ) τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 

και το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

καθώς και οι συσκευασίες και τα 
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απορρίμματα συσκευασίας, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 

94/62/ΕΚ· 

 

Τροπολογία  29 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των 

αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 

χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% της 

συνολικής ποσότητας των αστικών 

αποβλήτων που παράγονται. 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των 

αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 

χώρους υγειονομικής ταφής στο 5% της 

συνολικής ποσότητας των αστικών 

αποβλήτων που παράγονται.  

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 τα 

κράτη μέλη θα δέχονται μόνο 

υπολειμματικά απόβλητα στους χώρους 

υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα 

απόβλητα. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει 
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Κροατία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη 

Ρουμανία και τη Σλοβακία μπορεί να 

παραταθεί κατά πέντε επιπλέον έτη η 

προθεσμία για την επίτευξη του στόχου 

που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Το 

κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή 

την πρόθεσή του να κάνει χρήση της εν 

λόγω διάταξης το αργότερο 24 μήνες πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται 

στην παράγραφο 5. Σε περίπτωση 

παράτασης της προθεσμίας, το κράτος 

μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

προκειμένου να μειώσει έως το 2030 την 

ποσότητα των αστικών αποβλήτων που 

καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής 

ταφής στο 20 % της συνολικής 

ποσότητας των αστικών αποβλήτων που 

παράγονται. 

πενταετή παράταση για να επιτύχει τον 

στόχο που αναφέρεται στην παράγραφο 5, 

εάν το 2013 απέρριψε περισσότερο από το 

65% των αστικών αποβλήτων του σε 

χώρους υγειονομικής ταφής.  

 Το κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση στην 

Επιτροπή για να ζητήσει την εν λόγω 

παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η κοινοποίηση συνοδεύεται από σχέδιο 

εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που 

απαιτούνται για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης προς τους στόχους πριν από 

τη λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο 

περιλαμβάνει επίσης λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων και την εκτίμηση 

των αναμενόμενων επιπτώσεών τους. 

Η αίτηση για παράταση συνοδεύεται από 

σχέδιο εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που 

απαιτούνται για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης προς τον στόχο πριν από τη 

λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο 

καταρτίζεται με βάση αξιολόγηση των 

υφισταμένων σχεδίων διαχείρισης 

αποβλήτων και περιλαμβάνει επίσης 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και 

την εκτίμηση των αναμενόμενων 

επιπτώσεών τους. 

 Επιπλέον, το σχέδιο που αναφέρεται στο 

τρίτο εδάφιο συμμορφώνεται τουλάχιστον 

με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 α)  χρησιμοποιεί επαρκή οικονομικά  
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μέσα προκειμένου να προσφέρει κίνητρα 

για την εφαρμογή της ιεράρχησης των 

αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕK· 

 β)  καταδεικνύει την ουσιαστική και 

αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου 

Συνοχής, με συγκεκριμένες 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις με στόχο τη 

χρηματοδότηση της ανάπτυξης των 

υποδομών διαχείρισης αποβλήτων που 

απαιτούνται για την επίτευξη των 

σχετικών στόχων. 

 γ)  παρέχει στατιστικές υψηλής 

ποιότητας και δημιουργεί σαφείς 

προβλέψεις όσον αφορά την ικανότητα 

διαχείρισης των αποβλήτων και την 

απόσταση από τους στόχους που 

καθορίζονται στο στην παράγραφο 5 του 

παρόντος άρθρου, στα άρθρα 5 και 6 της 

οδηγίας 94/62/ΕΚ, και στο άρθρο 11 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

 δ)  έχει καθορίσει προγράμματα 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

 Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον 

πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται 

στα στοιχεία α) έως δ) του τέταρτου 

εδαφίου. 

 Αν η Επιτροπή δεν προβάλει αντιρρήσεις 

ως προς το υποβληθέν σχέδιο εντός πέντε 

μηνών από την παραλαβή του, η αίτηση 

παράτασης θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. 

 Αν η Επιτροπή προβάλει αντιρρήσεις ως 

προς το υποβληθέν σχέδιο, ζητεί από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να υποβάλει 

αναθεωρημένο σχέδιο συμμόρφωσης 

εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 

παραλαβής των εν λόγω αντιρρήσεων. 

 Η Επιτροπή αξιολογεί το αναθεωρημένο 

σχέδιο συμμόρφωσης εντός δύο μηνών 

από την ημερομηνία παραλαβής του και 

δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση 

παράτασης εγγράφως. Ελλείψει 

απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής 
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εντός της εν λόγω προθεσμίας, η αίτηση 

παράτασης θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. 

 H Επιτροπή ενημερώνει εντός δύο μηνών 

από την ημερομηνία της απόφασης, το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Kοινοβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις 

της εντός δύο μηνών από τη λήψη των εν 

λόγω αποφάσεων. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 το 

αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο 

που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό 

τη μείωσή του και τη θέσπιση 

περιορισμών για την υγειονομική ταφή των 

μη επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των 

αστικών αποβλήτων. Προς τον σκοπό 

αυτόν αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο, έκθεση της Επιτροπής 

συνοδευόμενη από πρόταση.»· 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 το 

αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τη 

δυνατότητα θέσπισης στόχου και 

περιορισμών για την υγειονομική ταφή των 

μη επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των 

αστικών αποβλήτων. Προς τον σκοπό 

αυτόν αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο, έκθεση της Επιτροπής 

συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση.»·  

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) Στο άρθρο 5, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 7α. Η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω 

τη βιωσιμότητα της πρότασης 

κανονιστικού πλαισίου για «ενισχυμένη 

εξόρυξη αποβλήτων» ώστε να 

επιτρέπεται η ανάκτηση δευτερογενών 

πρώτων υλών από τους υπάρχοντες 
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χώρους υγειονομικής ταφής. Έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2025, τα κράτη μέλη θα 

χαρτογραφήσουν τους υπάρχοντες 

χώρους υγειονομικής ταφής, 

επισημαίνοντας τις δυνατότητες που 

παρέχουν για ενισχυμένη εξόρυξη, και θα 

ανταλλάξουν πληροφορίες. 

Αιτιολόγηση 

Η ενισχυμένη εξόρυξη αποβλήτων δεν καθιστά απλώς δυνατή την ανάκτηση πολύτιμων υλικών 

τα οποία μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο υλικών, αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα 

ανάκτησης εκτάσεων γης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος των 500.000 ιστορικών 

χώρων υγειονομικής ταφής της ΕΕ βρίσκονται σε (ημι-) αστικό περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 5 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

2. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται και 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 5 α – παράγραφος 2 – σημείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «β α) παραδείγματα βέλτιστων 

πρακτικών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε 

όλη την Ένωση και μπορούν να 

κατευθύνουν την πρόοδο προς την 

επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στο άρθρο 5.» 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 
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Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 5 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 

5β: 

 Άρθρο 5β 

 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

πληροφοριών 

 Η Επιτροπή καθιερώνει πλατφόρμα 

τακτικής και διαρθρωμένης ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 

μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 

μελών όσον αφορά την πρακτική 

εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας 

οδηγίας. Η εν λόγω ανταλλαγή θα 

συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς 

διακυβέρνησης, επιβολής της νομοθεσίας, 

διασυνοριακής συνεργασίας, ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών, όπως συμφωνίες 

καινοτομίας και αξιολόγηση από 

ομοτίμους. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα 

παρέχει κίνητρα στους πρωτοπόρους και 

θα καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση 

τεχνολογικών αλμάτων. Η Επιτροπή 

δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της 

πλατφόρμας. 

Αιτιολόγηση 

Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών είναι σημαντική για να μπορέσουν όλα τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους. 

 

Τροπολογία  38 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 6 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 3 β)  Στο άρθρο 6, το στοιχείο α) 

τροποποιείται ως εξής: 
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«α) σε χώρους υγειονομικής ταφής 

πραγματοποιείται διάθεση μόνον 

αποβλήτων που έχουν υποστεί 

επεξεργασία· η παρούσα διάταξη μπορεί 

να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα 

η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικώς 

αδύνατη, ή σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα 

η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας που 

ορίζονται στο άρθρο 1, μειώνοντας την 

ποσότητα των αποβλήτων ή τους 

κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή 

για το περιβάλλον·» 

«α) σε χώρους υγειονομικής ταφής 

πραγματοποιείται διάθεση μόνον 

αποβλήτων που έχουν υποστεί 

επεξεργασία· η παρούσα διάταξη μπορεί 

να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα 

η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικώς 

αδύνατη, ή σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα 

η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας που 

ορίζονται στο άρθρο 1, μειώνοντας την 

ποσότητα των αποβλήτων ή τους 

κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή 

για το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση 

ότι τα αντίστοιχα κράτη μέλη θα 

επιτύχουν τους στόχους μείωσης του 

άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας 

οδηγίας και τους στόχους ανακύκλωσης 

του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·» 

 

Τροπολογία  39 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 6 – στοιχείο α – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) στο άρθρο 6 στοιχείο α) 

προστίθεται η ακόλουθη φράση: 

(4) Στο άρθρο 6, στοιχείο α, 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 

μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο δεν θέτουν σε 

κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά 

την αύξηση της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της εν 

λόγω οδηγίας.»· 

«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 

μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο δεν θέτουν σε 

κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά 

την ιεράρχηση των αποβλήτων και την 

αύξηση της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της εν 

λόγω οδηγίας.»· 
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Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 

5 για κάθε ημερολογιακό έτος. 

Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά 

ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος 

του έτους αναφοράς για το οποίο 

συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία 

διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που 

θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με 

την παράγραφο 5. Η πρώτη υποβολή 

καλύπτει τα στοιχεία για την περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου [enter year of 

transposition of this Directive + 1 year] 

έως την 31η Δεκεμβρίου [enter year of 

transposition of this Directive + 1 year]. 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 

5 για κάθε ημερολογιακό έτος. 

Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά 

ηλεκτρονικά, εντός 12 μηνών από το τέλος 

του έτους αναφοράς για το οποίο 

συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία 

διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που 

θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με 

την παράγραφο 5. Η πρώτη υποβολή, 

σύμφωνα με τον στόχο του άρθρου 5 

παράγραφος 5, καλύπτει τα στοιχεία για 

την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [enter 

year of transposition of this Directive + 1 

year] έως την 31η Δεκεμβρίου [enter year 

of transposition of this Directive + 1 year]. 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 15α 

 Μέσα προαγωγής της μετάβασης σε μια 

περισσότερο κυκλική οικονομία 

 Προκειμένου να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν κατάλληλα οικονομικά 

μέσα και λαμβάνουν άλλα μέτρα παροχής 

κινήτρων για την εφαρμογή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων. Στα εν λόγω 
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μέσα και μέτρα μπορεί να 

περιλαμβάνονται εκείνα που αναφέρονται 

στο παράρτημα IVα της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ.» 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 15 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 15β 

 Kαθορισμός του συντελεστή περατότητας 

στους χώρους ταφής 

 Η Επιτροπή αναπτύσσει και εγκρίνει την 

μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για 

τον καθορισμό του συντελεστή 

περατότητας στους χώρους ταφής, με 

επιτόπιες δοκιμές και σε όλη την έκταση 

του χώρου, μέσω εκτελεστικών πράξεων. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 17 

παράγραφος 2.» 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 γ (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΕ 

Άρθρο 15 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6γ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 15γ: 

 «Άρθρο 15γ 
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 Ευρωπαϊκό πρότυπο για τη 

δειγματοληψία αποβλήτων  

 Η Επιτροπή αναπτύσσει ευρωπαϊκό 

πρότυπο για τη δειγματοληψία 

αποβλήτων μέσω εκτελεστικών πράξεων. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 17 

παράγραφος 2. Mέχρι να εγκριθούν οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικά 

πρότυπα και διαδικασίες.» 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 17 α – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 

διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 2016. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΕ 

Παράρτημα I – σημείο 3.5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Στο παράρτημα I, το σημείο 3.5 

διαγράφεται. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΕ 

Παράρτημα II – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Στο παράρτημα II, το σημείο 5 

διαγράφεται. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

H εισηγήτρια έχει επιλέξει, στο πλαίσιο μιας οριζόντιας προσέγγισης, να δώσει έμφαση στους 

τομείς στους οποίους η διάσταση της ΕΕ έχει σαφή προστιθέμενη αξία.  

 

Για τον σκοπό αυτό, η έκθεση υποστηρίζει την αποτελεσματική δράση για την προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεών της, ώστε να ενθαρρυνθεί με πρακτικά μέσα η μετάβαση σε 

μια κυκλική οικονομία. 

 

Η κυκλική οικονομία είναι πάνω απ’ όλα ένα αποτελεσματικό οικονομικό υπόδειγμα από την 

άποψη των πόρων, που θα βελτιώσει και ταυτόχρονα θα μειώσει την χρήση τους, 

αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα που σχετίζονται με την προμήθεια πρώτων 

υλών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ θα προαχθεί 

επίσης η επανεκβιομηχάνιση, θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο 

επίπεδο και θα ευνοηθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών 

ευκαιριών. 

 

Μια τέτοια συστημική αλλαγή απαιτεί φιλόδοξες πολιτικές, σε συνδυασμό με ένα σαφές 

νομοθετικό πλαίσιο, ικανό να στέλνει τα σωστά μηνύματα σήματα στους επενδυτές. Αν η 

ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν περιέχει σαφείς ορισμούς και δεσμευτικούς στόχους θα μπορούσε 

να υπονομεύσει την πρόοδο προς τη μετάβαση.  

 

H εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος του έβδομου προγράμματος δράσης για το 

περιβάλλον είναι η μετατροπή της Ένωσης σε μία πράσινη οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων.  

 

Συνεπώς, απαιτείται μια παραδειγματική στροφή που θα μας οδηγήσει πέρα από την απλή 

διαχείριση αποβλήτων και θα επιφέρει την υιοθέτηση πολιτικών που θα αφορούν τα 

απόβλητα ως γνήσιο αυτοτελή πόρο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτείται πλήρης 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τα απόβλητα, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω 

της αυστηρής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων και θα πρέπει να συμπληρωθεί με 

περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.  Σε πολλά σημεία, η εισηγήτρια 

ζητεί να μη λησμονηθεί το γεγονός ότι η κυκλική οικονομία θα πρέπει να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων, πρώτα από την σκοπιά της πρόληψης και, στη 

συνέχεια, με την επιστροφή των αποβλήτων στις διαδικασίες παραγωγής. 

 

Οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων 

 

H ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων 

αποτελεί σημαντικό δείκτη και οι περιορισμοί της υγειονομικής ταφής μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μοχλός στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας. Οι στόχοι της οδηγίας 

περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και της οδηγίας - πλαισίου για τα απόβλητα, είναι 

αλληλένδετοι· η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οριστούν πιο φιλόδοξοι στόχοι για τη 

συλλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων που θα τη συνοδεύουν. Η υγειονομική ταφή 

θα πρέπει να αποτελεί μόνο την έσχατη λύση για τα απόβλητα που δεν μπορούν ούτε να 
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αποφευχθούν ούτε να ανακυκλωθούν ή να ανακτηθούν ούτε έστω να μειωθούν στο ελάχιστο 

και να απολυμανθούν. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για 

τροποποίηση της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και για τον περαιτέρω 

περιορισμό της υγειονομικής ταφής των αστικών αποβλήτων. 

 

Στην πρόταση της Επιτροπής θεσπίζεται στόχος ο οποίος προβλέπει έως το 2030 να 

υποβάλλεται σε υγειονομική ταφή όχι περισσότερο από το 10 % των παραγόμενων αστικών 

αποβλήτων. Προβλέπει επίσης προαιρετική πρόσθετη πενταετή μεταβατική περίοδο για επτά 

κράτη μέλη που αναφέρονται ρητά. Επιπλέον, εισάγει ένα σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τροποποιεί 

το σύστημα υποβολής εκθέσεων. Τέλος, επικαιροποιεί τις διατάξεις για το παράγωγο δίκαιο. 

 

H εισηγήτρια εγκρίνει τα περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, όμως προτείνει την 

τροποποίηση πολλών πτυχών της πρότασης προκειμένου να καταστεί περισσότερο συνεκτική 

και φιλόδοξη, και κυρίως των εξής: 

 

Σταδιακή κατάργηση αντί για μείωση της υγειονομικής ταφής: 

 

Όπως εξηγείται ανωτέρω, μακροπρόθεσμα η υγειονομική ταφή θα πρέπει να επιτρέπεται 

μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Μολονότι αυτό ενδέχεται να μην 

θίγει ευθέως την εφαρμογή, έχει ζωτική σημασία να υπάρχει σαφής διατύπωση σε ολόκληρο 

το κείμενο, με την οποία θα επισημαίνεται ότι κάθε ποσοτικός στόχος μείωσης δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό, αλλά θα πρέπει να χρησιμεύσει ως μέσο για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινιστεί στο κείμενο ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν 

υποστεί επεξεργασία αλλά δεν μπορούν πλέον να ανακυκλωθούν  απορρίπτονται σε χώρους 

υγειονομικής ταφής. 

 

Σταδιακή προσέγγιση προς την κατεύθυνση ενός πιο φιλόδοξου στόχου για το 2030: 

 

Η πείρα δείχνει ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας απαιτεί συνεχή 

παρακολούθηση. Η εισηγήτρια ορίζει τον πιο φιλόδοξο στόχο του 5 % αντί για 10 % για το 

2030, ο οποίος αντικατοπτρίζει καλύτερα την ιδέα της κυκλικής οικονομίας. 

 

Πρόσθετη μεταβατική περίοδος για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις στην υλοποίηση: 

 

Μολονότι η εισηγήτρια επικροτεί την ευέλικτη προσέγγιση που προτείνεται από την 

Επιτροπή, η απαρίθμηση των επτά επίλεκτων κρατών μελών είναι αυθαίρετη και άδικη και 

λειτουργεί αποθαρρυντικά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. H εισηγήτρια προτείνει να 

βασίζεται η περίοδος χάριτος σε διαφανή και κατανοητά κριτήρια και να καθιερωθεί σαφής 

διαδικασία αδειοδότησης για τυχόν αποκλίσεις. 

 

Πιθανός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των μη επικίνδυνων μη αστικών αποβλήτων: 

 

H εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη φιλοδοξίας που χαρακτηρίζει την 

πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τα απόβλητα από άλλες πηγές εκτός των αστικών 

κέντρων, και προτείνει να δοθεί ήδη το 2018 εντολή για επανεξέταση και για ορισμό 

αντίστοιχου προαιρετικού στόχου. 
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Ενιαίες διατάξεις για τον καθορισμό του συντελεστή περατότητας των χώρων υγειονομικής 

ταφής και για τη δειγματοληψία των αποβλήτων: 

 

H εισηγήτρια επισημαίνει ότι η Επιτροπή απέχει από την επιτέλεση των καθηκόντων της 

όπως ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Οι διατάξεις αυτές είναι ωστόσο αναγκαίες για την 

ασφαλή λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων. H εισηγήτρια προτείνει 

συνεπώς πολύ ακριβή διατύπωση ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να αναπτύξει και να εγκρίνει 

τις απαιτούμενες τεχνικές διατάξεις. 
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8.11.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Telička 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα δέσμη μέτρων για την 

κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και 

τέσσερις νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα.  Στόχος της παρούσας νομοθετικής 

πρότασης είναι ο καθορισμός στόχων για τη μείωση των αποβλήτων περιλαμβανομένων και 

στόχων για τους χώρους υγειονομικής ταφής, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, 

που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Η πρόταση θεσπίζει επίσης μια φιλόδοξη και 

αξιόπιστη μακροπρόθεσμη πορεία για τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες 

ανακύκλωσης.  

 

Ακόμη και αν η επιτροπή ITRE αποφάσισε να χωρίσει τη δέσμη μέτρων σε τέσσερεις 

χωριστούς φακέλους, οι φάκελοι αυτοί συνδέονται στενά μεταξύ τους. Πολλές από τις 

αλλαγές που αφορούν τις στατιστικές και τους ορισμούς των αποβλήτων παρουσιάζονται 

στην οδηγία - πλαίσιο για τα απόβλητα, ενώ οι στόχοι και οι υποχρεώσεις που βασίζονται σε 

αυτούς τους ορισμούς ή τις στατιστικές παρουσιάζονται σε τρεις άλλες οδηγίες. Κατά 

συνέπεια είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ όλων των φακέλων.  

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεωρημένη 

πρόταση του ΕΚ, διότι συνιστά ευρύτερη, πιο ολιστική και πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Η 

αξιόπιστη γνωστοποίηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι 

πράγματι βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 

κρατών μελών και για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ. Χρειάζεται 

αναμφισβήτητα περαιτέρω βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Οι στόχοι που προτείνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι φιλόδοξοι, αλλά ρεαλιστικοί και εφικτοί για όλα τα 

κράτη μέλη, διαφορετικά η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο κατακερματισμού της 

εσωτερικής αγοράς και της ύπαρξης αποκλεισμών και, επομένως ανισοτήτων στην ανάπτυξη 

αυτού του τομέα.  Ένα μακροπρόθεσμο όραμα με αρκετά φιλόδοξους στόχους είναι ο σωστός 



 

RR\1116738EL.docx 39/60 PE580.563v02-00 

 EL 

τρόπος για να προχωρήσουμε. Ωστόσο, ο συντάκτης γνωμοδότησης εξακολουθεί να έχει 

αμφιβολίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των στόχων, 

ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητά τους. Επίσης, μετά τη συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων 

στοιχείων, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σε κατάλληλο επίπεδο. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει επίσης αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η πρόταση δεν 

εστιάζει σε κανένα απολύτως σημείο της στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση που θα 

έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης.  

 

Ο στόχος των τροποποιητικών οδηγιών για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων είναι να 

βελτιωθεί η διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ μέσω της θέσπισης περιορισμών για την 

υγειονομική ταφή οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 αλλά και άλλων περιορισμών 

για τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά, περιλαμβανομένων των βιολογικών αποβλήτων. 

Η παρούσα πρόταση θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω τη διαλογή και την ανακύκλωση 

των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων (βλ. την οδηγία-πλαίσιο για τα 

απόβλητα). Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, και υποστηρίζει ότι οι 

ορισμοί και οι ακριβείς στατιστικές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της νομοθεσίας για τα 

απόβλητα, είναι δε αναπόφευκτοι για τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων της νομοθεσίας για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία.  

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θα ήθελε να τονίσει τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 

και βέλτιστων πρακτικών όχι μόνον στο επίπεδο της ΕΕ αλλά και μεταξύ διαφόρων τομέων 

της οικονομίας συμπεριλαμβανομένων του κλάδου της διαχείρισης των αποβλήτων και του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία πλατφορμών 

επικοινωνίας που θα βοηθήσουν στη συνειδητοποίηση των νέων βιομηχανικών λύσεων και 

θα επιτρέψουν καλύτερη επισκόπηση των διαθέσιμων ικανοτήτων και θα στηρίξουν τη 

βιομηχανική συμβίωση, πράγμα που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μετάβαση προς μια 

πιο κυκλική οικονομία. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι τα κονδύλια που 

παρέχει η Επιτροπή στη μετάβαση θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικά 

έργα σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τα επικίνδυνα 

απόβλητα.  

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την πρόταση να απλοποιηθεί η υποχρέωση των 

κρατών μελών να υποβάλουν εκθέσεις, μολονότι ορισμένα μέρη της πρότασης της Επιτροπής 

δεν επιτρέπουν σαφή ερμηνεία. Η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα σύστημα υποβολής 

εκθέσεων ανά τρία έτη, αλλά το ζήτημα είναι πώς θα τηρηθούν στην πράξη αυτές οι 

προθεσμίες και πότε θα αρχίσει η διεργασία υποβολής εκθέσεων μετά τη μεταφορά στο 

εθνικό δίκαιο της παρούσας οδηγίας, ώστε να υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χρόνος για 

προβληματισμό και περαιτέρω μέτρα, εάν χρειαστεί.  

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει τους περιορισμούς της υγειονομικής ταφής των 

βιολογικών αποβλήτων, αλλά πιστεύει ότι τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει υποχρεωτικά να 

συλλέγονται χωριστά και ότι η ανάγκη για υποχρεωτική χωριστή αποκομιδή των βιολογικών 

αποβλήτων θα πρέπει να προβληθεί περαιτέρω στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Ο 

συντάκτης γνωμοδότησης θα προτείνει κι άλλες τροπολογίες για την υποχρεωτική χωριστή 

αποκομιδή των βιολογικών αποβλήτων στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα με σκοπό να 

δημιουργήσει σαφή σύνδεση μεταξύ των δύο φακέλων.  

 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την απόλυτη ποσότητα αποβλήτων που παράγει 

κάθε κράτος μέλος. Η μέθοδος υπολογισμού για τους στόχους υγειονομικής ταφής που 
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προτείνει η Επιτροπή (σε ποσοστό επί τοις εκατό), δεν αποτυπώνει επαρκώς αυτές τις 

διαφορές. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει 

έναν άλλο στόχο που θα βασίζεται στη συνολική ποσότητα αποβλήτων τα οποία μπορούν να 

υπάγονται σε υγειονομική ταφή, που θα υπολογίζεται ανά χιλιόγραμμο ανά άτομο ανά έτος. 

Ο στόχος αυτός θα διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών και θα επιτρέψει την 

καλύτερη αξιολόγηση της πρόληψης των αποβλήτων, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων. Θα συμβάλει συνεπώς και στη μείωση της συνολικής ποσότητας 

των παραγόμενων κάθε χρόνο αποβλήτων. 

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θα ήθελε να τονίσει την ανάγκη για σωστή εφαρμογή και 

επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί αποβλήτων. Η Επιτροπή κατά τη λήψη περαιτέρω 

μέτρων θα πρέπει να συνυπολογίζει τις δεσμεύσεις που έχουν οριστεί στη διοργανική 

συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η διαχείριση των αποβλήτων στην 

Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο 

την προστασία, τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας 

του ανθρώπου και τη συνετή και 

ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 

πόρων, καθώς και την προώθηση μιας πιο 

κυκλικής οικονομίας. 

(1) Η διαχείριση των αποβλήτων στην 

Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο 

την προστασία, τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας 

του ανθρώπου και τη συνετή και 

ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 

πόρων, την ενθάρρυνση της ενεργειακής 

μετάβασης και της ενεργειακής 

απόδοσης, καθώς και την προώθηση μιας 

πιο κυκλικής οικονομίας που θα 

καταστήσει δυνατή τη μείωση της 

εξάρτησης της Ένωσης από φυσικούς 

πόρους. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι στόχοι που παρατίθενται στην 

οδηγία 1999/31/ΕΚ14 του Συμβουλίου για 

τον καθορισμό περιορισμών της 

υγειονομικής ταφής θα πρέπει να 

τροποποιηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα τη φιλοδοξία της Ένωσης για 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να 

επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την 

εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις 

πρώτες ύλες15 με τη μείωση της 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που 

προορίζονται για χώρους υγειονομικής 

ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

(2) Οι στόχοι που παρατίθενται στην 

οδηγία 1999/31/ΕΚ14 του Συμβουλίου για 

τον καθορισμό περιορισμών της 

υγειονομικής ταφής θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα τη φιλοδοξία της Ένωσης για 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να 

επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την 

εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις 

πρώτες ύλες15 με τη σταδιακή μείωση της 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που 

προορίζονται για χώρους υγειονομικής 

ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων, έως 

την πλήρη εξάλειψή της. 

__________________ __________________ 

14 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 

16.7.1999, σ. 1). 

14 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 

16.7.1999, σ. 1). 

15 COM(2008) 699 and COM(2014) 297. 15 COM(2008) 699 and COM(2014) 297. 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και κοινωνικά οφέλη αναμένεται να 

προκύψουν από περαιτέρω περιορισμούς 

της υγειονομικής ταφής, αρχής γενομένης 

με τις ροές αποβλήτων που υπόκεινται σε 

χωριστή συλλογή (π.χ. πλαστικά, μέταλλα, 

γυαλί, χαρτί, βιολογικά απόβλητα). Η 

τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 

σκοπιμότητα της ανακύκλωσης ή άλλου 

είδους ανάκτησης των υπολειμματικών 

αποβλήτων που προέρχονται από 

χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 

των εν λόγω περιορισμών για την 

υγειονομική ταφή. 

(5) Σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και κοινωνικά οφέλη αναμένεται να 

προκύψουν από περαιτέρω περιορισμούς 

της υγειονομικής ταφής, αρχής γενομένης 

με τις ροές αποβλήτων που υπόκεινται σε 

χωριστή συλλογή (π.χ. πλαστικά, μέταλλα, 

γυαλί, χαρτί, βιολογικά απόβλητα). Η 

βελτίωση της τεχνικής, περιβαλλοντικής 

και οικονομικής εφικτότητας της 

ανακύκλωσης θα πρέπει να υποστηριχθεί 

περαιτέρω με στόχο τη μείωση, στο 

βαθμό του δυνατού, της ποσότητας των 

υπολειμματικών αποβλήτων που 

προέρχονται από απόβλητα που 

συλλέγονται χωριστά. 
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Αιτιολόγηση 

Τα απόβλητα που συλλέχθηκαν χωριστά και είναι ανακυκλώσιμα δεν θα πρέπει να καταλήγουν 

σε χώρους υγειονομικής ταφής. Χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις για 

τη μείωση της ποσότητας των υπολειμματικών αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τα βιοαποδομήσιμα αστικά 

απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 

ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς 

επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη 

ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των 

υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του 

αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ 

ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους 

χώρους υγειονομικής ταφής των 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι 

σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή 

περαιτέρω περιορισμοί για την 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της 

υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά 

σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

(6) Τα βιοαποδομήσιμα αστικά 

απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 

ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς 

επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη 

ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των 

υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του 

αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ 

ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους 

χώρους υγειονομικής ταφής των 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι 

σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή 

περαιτέρω περιορισμοί για την 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της 

υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων τα οποία θα πρέπει να 

συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το 

άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν τη χρήση εναλλακτικών 

μέτρων για τη βιώσιμη επεξεργασία 

βιοαποδομήσιμων αποβλήτων με βάση 

νέες τεχνολογίες και τεχνικές, όπως η 

λιπασματοποίηση με γεωσκώληκες ή η 

βιολογική ζύμωση. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία 

υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Ο 

καθορισμός στόχων για τη μείωση της 

υγειονομικής ταφής θα διευκολύνει 

περαιτέρω τη χωριστή συλλογή, τη 

διαλογή και την ανακύκλωση των 

αποβλήτων και την αποφυγή του 

εγκλωβισμού των δυνητικά 

ανακυκλώσιμων υλών στο κάτω μέρος της 

ιεράρχησης των αποβλήτων. 

(7) Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία 

υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Ο 

καθορισμός σαφών στόχων για τη μείωση 

της υγειονομικής ταφής και η δημιουργία 

ενός προγράμματος-πλαισίου με 

χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των 

στόχων αναμένεται να ενθαρρύνουν και 

να διευκολύνουν περαιτέρω τη χωριστή 

συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση 

των αποβλήτων. Επιπλέον, αυτοί οι 

φιλόδοξοι στόχοι αναμένεται να 

αποτελέσουν το κατάλληλο πλαίσιο για 

την τόνωση των δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων στις υποδομές, την έρευνα 

και τις δεξιότητες, και να αποτρέψουν 

τον εγκλωβισμό των δυνητικά 

ανακυκλώσιμων υλών στο κάτω μέρος της 

ιεράρχησης των αποβλήτων 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Μια σταδιακή μείωση της 

υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την 

πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην 

υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 

και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς 

πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται 

προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της 

ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων. Η 

μείωση αυτή θα πρέπει να αποφύγει τη 

δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 

υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω 

της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής 

ποιότητας μηχανικής βιολογικής 

επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών 

αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα 

μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την 

(8) Μια σταδιακή μείωση της 

υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την 

πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην 

υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 

και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς 

πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται 

προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της 

ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Η εν 

λόγω σταδιακή μείωση της υγειονομικής 

ταφής θα επιφέρει σημαντική αλλαγή στη 

διαχείριση των αποβλήτων σε πολλά 

κράτη μέλη. Με τη βελτίωση των 

στατιστικών για τη συλλογή και 

επεξεργασία των αποβλήτων, αναμένεται 

να καταστεί δυνατή η αποφυγή της 

δημιουργίας πλεονάζουσας ικανότητας για 
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υπονόμευση της επίτευξης των 

μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 

όσον αφορά την προετοιμασία για την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Ομοίως, και προκειμένου να προληφθούν 

οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του 

ανθρώπου και στο περιβάλλον, ενώ τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται 

ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί 

επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς 

την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να 

οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας 

ικανότητας για την επεξεργασία των 

υπολειμματικών αστικών αποβλήτων. 

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή 

μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του 

στόχου μείωσης της υγειονομικής ταφής 

που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας 

οδηγίας καθώς και για να διασφαλιστεί ο 

συντονισμένος σχεδιασμός των υποδομών 

και των επενδύσεων που χρειάζονται για 

την επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα 

κράτη μέλη που μπορούν να λάβουν 

παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη 

των στόχων ανακύκλωσης των αστικών 

αποβλήτων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τον 

στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής για 

το 2030, όπως προβλέπεται στην παρούσα 

οδηγία. 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 

υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω 

της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής 

ποιότητας μηχανικής βιολογικής 

επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών 

αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα 

μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την 

υπονόμευση της επίτευξης των 

μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 

όσον αφορά την προετοιμασία για την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Ομοίως, και προκειμένου να προληφθούν 

οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του 

ανθρώπου και στο περιβάλλον, ενώ τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται 

ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί 

επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς 

την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να 

οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας 

ικανότητας για την επεξεργασία των 

υπολειμματικών αστικών αποβλήτων και 

θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλής 

ποιότητας υλικού διαλογής. Για τον 

σκοπό αυτό, η πορεία προς την 

κατάργηση της υγειονομικής ταφής δεν 

πρέπει να οδηγήσει στην αύξηση των 

ποσοτήτων και των ικανοτήτων 

αποτέφρωσης ούτε στον υπερκορεσμό 

των χώρων υγειονομικής ταφής. 

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή 

μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του 

στόχου μείωσης της υγειονομικής ταφής 

που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας 

οδηγίας καθώς και για να διασφαλιστεί ο 

συντονισμένος σχεδιασμός των υποδομών 

και των επενδύσεων που χρειάζονται για 

την επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα 

κράτη μέλη που μπορούν να λάβουν 

παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη 

των στόχων ανακύκλωσης των αστικών 

αποβλήτων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τον 

στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής για 

το 2030, όπως προβλέπεται στην παρούσα 
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οδηγία. Είναι επίσης αναγκαίο να 

διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές 

αποβλήτων πραγματοποιούνται κατά τον 

πλέον οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 

τρόπο σύμφωνα με τις αρχές και 

απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1α, ιδίως σύμφωνα με 

τις αρχές της εγγύτητας, της κατά 

προτεραιότητα αξιοποίησης και της 

αυτάρκειας, και, ως εκ τούτου, οι 

μεταφορές αυτές θα πρέπει να ελέγχονται 

και να συντονίζονται δεόντως, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι εκτελούνται κατά 

τρόπο που συνάδει με τις αρχές και τις 

προϋποθέσεις της κυκλικής οικονομίας. 

 _____________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για 

τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 

12.7.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να 

θεσπιστεί στόχος για τη συνολική 

ποσότητα αποβλήτων, αστικών 

αποβλήτων ή κάθε είδους αποβλήτων 

ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, που 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

υγειονομικής ταφής, ο οποίος θα 

υπολογίζεται ανά χιλιόγραμμο ανά άτομο 

ανά έτος. Ο στόχος αυτός θα διευκολύνει 

τις συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών και 

θα επιτρέψει την καλύτερη αξιολόγηση 

της πρόληψης των αποβλήτων, η οποία 

βρίσκεται στην κορυφή της ιεράρχησης 

των αποβλήτων. Θα συμβάλει συνεπώς 

και στη μείωση της συνολικής ποσότητας 

των παραγόμενων κάθε χρόνο 
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αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Προκειμένου να συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει τον συντονισμό και την 

ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 

πρακτικών τόσο μεταξύ των κρατών 

μελών και των υποεθνικών αρχών, ιδίως 

εάν τα εν λόγω επίπεδα διακυβέρνησης 

είναι αρμόδια για τη διαχείριση των 

αποβλήτων, όσο και μεταξύ διαφόρων 

τομέων της οικονομίας, μεταξύ άλλων, 

της βιομηχανίας αποβλήτων και του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό θα 

μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία 

πλατφορμών επικοινωνίας που θα 

βοηθήσουν στην αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τις νέες 

βιομηχανικές λύσεις και θα επιτρέψουν 

καλύτερη επισκόπηση των διαθέσιμων 

ικανοτήτων αλλά και θα συμβάλουν στη 

σύνδεση της βιομηχανίας αποβλήτων με 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα και στη 

στήριξη της βιομηχανικής συμβίωσης, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την ανάγκη 

διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για να διασφαλιστεί η καλύτερη, 

πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας και για να 

προβλεφθούν οι αδυναμίες εφαρμογής, θα 

(9) Για να διασφαλιστεί η καλύτερη, 

πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας και για να 

προβλεφθούν οι αδυναμίες εφαρμογής, θα 
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πρέπει να καθιερωθεί σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης για τον εντοπισμό των 

ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η 

ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες 

για την επίτευξη των στόχων. 

πρέπει να καθιερωθεί σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης για τον εντοπισμό των 

ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η 

ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες 

για την επίτευξη των στόχων καθώς και να 

ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των διαφόρων 

ενδιαφερόμενων μερών. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των 

κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά 

με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία 

και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση 

ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα 

στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση 

έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. 

Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση 

αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή και τη 

διασφάλιση της συγκρισιμότητας των 

στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. 

Συνεπώς, κατά την εκπόνηση των 

εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με 

τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ, απαιτείται από τα κράτη μέλη 

να χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη 

μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την 

Επιτροπή και τις εθνικές Στατιστικές 

Υπηρεσίες των κρατών μελών. 

(11) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των 

κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά 

με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία 

και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με την εφαρμογή 

εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τη 

συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 

καθώς και με την καθιέρωση ενός ενιαίου 

σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία 

σχετικά με τα απόβλητα, το οποίο θα 

πρέπει να είναι η Eurostat, και με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση 

έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων, 

που θα πρέπει να βασίζεται σε 

εναρμονισμένο μορφότυπο. Η αξιόπιστη 

υποβολή συγκρίσιμων στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση 

αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή και τη 

διασφάλιση της συγκρισιμότητας των 

στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. 

Συνεπώς, κατά την εκπόνηση των 

εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με 

τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ, απαιτείται από τα κράτη μέλη 

να χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη 
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μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την 

Επιτροπή και τις εθνικές Στατιστικές 

Υπηρεσίες των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η υγειονομική ταφή επικίνδυνων 

αποβλήτων που συλλέγονται μαζί με μη 

επικίνδυνα απόβλητα (αστικά, 

βιομηχανικά ή άλλα) μπορεί να 

αποτελέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον. Ερευνητικά 

προγράμματα για την επεξεργασία των 

επικίνδυνων αποβλήτων θα συνέβαλαν 

στη μείωση αυτού του είδους της 

υγειονομικής ταφής. Τα κονδύλια της 

Ένωσης που διατίθενται για τη στήριξη 

της μετάβασης στην κυκλική οικονομία 

θα μπορούσαν συνεπώς να 

χρησιμοποιηθούν για τα εν λόγω 

προγράμματα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η παρούσα οδηγία εκδίδεται 

λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 

της 13ης Απριλίου 2016 και θα πρέπει να 

υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις που περιέχονται στην 

αυτή συμφωνία. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) το στοιχείο μ) αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

ιγ)  «βιοαποδομήσιμα απόβλητα»: κάθε 

απόβλητο που είναι σε θέση να υποστεί 

αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως 

είναι τα απόβλητα τροφών και 

κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι· 

«ιιγ)  «βιοαποδομήσιμα απόβλητα»: τα 

απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το 

χαρτί και το χαρτόνι, η ξυλεία και άλλα 

μη ζωικά γεωργικά απόβλητα όπως το 

άχυρο και οποιαδήποτε άλλα απόβλητα 

που μπορούν να υποστούν αναερόβια ή 

αερόβια αποσύνθεση·» 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνική 

στρατηγική για την εφαρμογή της μείωσης 

των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων 

που προορίζονται για χώρους υγειονομικής 

ταφής όχι αργότερο από δύο έτη μετά την 

ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 

παράγραφος 1, και κοινοποιούν στην 

Επιτροπή την εν λόγω στρατηγική. Η 

στρατηγική αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των 

στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως 

ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή 

παραγωγής βιομεθανίου ή ανάκτησης 

υλικών/ενεργείας. Εντός τριάντα μηνών 

από την ημερομηνία που προβλέπεται στο 

άρθρο 18 παράγραφος 1, η Επιτροπή θα 

υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο συνθετική έκθεση σχετικά 

με τις εθνικές στρατηγικές. 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνική 

στρατηγική για την εφαρμογή της 

ταχύτερης μείωσης των βιοαποδομήσιμων 

αστικών αποβλήτων που προορίζονται για 

χώρους υγειονομικής ταφής το αργότερο 

δύο έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται 

στο άρθρο 18 παράγραφος 1, και 

κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω 

στρατηγική. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει 

να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη 

των στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως 

ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή 

παραγωγής βιομεθανίου ή ανάκτησης 

υλικών/ενεργείας. Εντός τριάντα μηνών 

από την ημερομηνία που προβλέπεται στο 

άρθρο 18 παράγραφος 1, η Επιτροπή θα 

υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο συνθετική έκθεση σχετικά 

με τις εθνικές στρατηγικές. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφοι 5 έως 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των 

αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 

χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% της 

συνολικής ποσότητας των αστικών 

αποβλήτων που παράγονται. 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των 

αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 

χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% της 

συνολικής ποσότητας των αστικών 

αποβλήτων που παράγονται. 

 5α. Τα κράτη μέλη δέχονται έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2030 μόνο μη επικίνδυνα 

υπολειμματικά αστικά, εμπορικά και 

βιομηχανικά απόβλητα στους χώρους 

υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα 

απόβλητα. 

6. Για την Εσθονία, την Ελλάδα, την 

Κροατία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη 

Ρουμανία και τη Σλοβακία μπορεί να 

παραταθεί κατά πέντε επιπλέον έτη η 

προθεσμία για την επίτευξη του στόχου 

που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Το 

κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή 

την πρόθεσή του να κάνει χρήση της εν 

λόγω διάταξης το αργότερο 24 μήνες πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται 

στην παράγραφο 5. Σε περίπτωση 

παράτασης της προθεσμίας, το κράτος 

μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

προκειμένου να μειώσει έως το 2030 την 

ποσότητα των αστικών αποβλήτων που 

καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής 

ταφής στο 20 % της συνολικής ποσότητας 

των αστικών αποβλήτων που παράγονται. 

6. Για την Εσθονία, την Ελλάδα, την 

Κροατία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη 

Ρουμανία και τη Σλοβακία μπορεί να 

παραταθεί κατά πέντε επιπλέον έτη η 

προθεσμία για την επίτευξη του στόχου 

που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Το 

κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή 

την πρόθεσή του να κάνει χρήση της εν 

λόγω διάταξης το αργότερο 24 μήνες πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται 

στην παράγραφο 5. Σε περίπτωση 

παράτασης της προθεσμίας, το κράτος 

μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

προκειμένου να μειώσει έως το 2030 την 

ποσότητα των αστικών αποβλήτων που 

καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής 

ταφής στο 20 % της συνολικής ποσότητας 

των αστικών αποβλήτων που παράγονται. 

Η κοινοποίηση συνοδεύεται από σχέδιο 

εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που 

απαιτούνται για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης προς τους στόχους πριν από 

τη λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο 

περιλαμβάνει επίσης λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων και την εκτίμηση 

Η κοινοποίηση συνοδεύεται από σχέδιο 

εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που 

απαιτούνται για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης προς τους στόχους πριν από 

τη λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο 

περιλαμβάνει επίσης λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων και την εκτίμηση 
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των αναμενόμενων επιπτώσεών τους. των αναμενόμενων επιπτώσεών τους. 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 το 

αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο 

που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό 

τη μείωσή του και τη θέσπιση περιορισμών 

για την υγειονομική ταφή των μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των 

αστικών αποβλήτων. Προς τον σκοπό 

αυτόν αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο, έκθεση της Επιτροπής 

συνοδευόμενη από πρόταση.»· 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 το 

αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο 

που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό 

την ενδεχόμενη περαιτέρω μείωσή του 

στο 5%, με την επιφύλαξη της εκτίμησης 

επιπτώσεων, και τη θέσπιση περιορισμών 

για την υγειονομική ταφή των μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των 

αστικών αποβλήτων. Η Επιτροπή εκτιμά 

επίσης κατά πόσον είναι σκόπιμο να 

θεσπιστεί στόχος για τη συνολική 

ποσότητα αποβλήτων τα οποία μπορούν 

να υποβάλλονται σε υγειονομική ταφή, 

που θα υπολογίζεται, για παράδειγμα, ανά 

χιλιόγραμμο ανά άτομο ανά έτος στην 

εγκεκριμένη περιοχή. Προς τον σκοπό 

αυτόν αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, έκθεση της Επιτροπής 

συνοδευόμενη από πρόταση.»· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 8 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 4α) Στο άρθρο 8 στοιχείο α), το 

σημείο iii) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«iii)  ο χώρος ταφής θα λειτουργεί με τα 

απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των 

ατυχημάτων και τον περιορισμό των 

συνεπειών τους·» 

«iii)  ο χώρος ταφής θα λειτουργεί με τη 

διαρκή λήψη των απαραίτητων 

προληπτικών μέτρων για τον μετριασμό 

του κινδύνου ατυχημάτων και των 

επακόλουθων συνεπειών τους·»· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 14 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 14α 

 Μέσα προαγωγής της μετάβασης σε μια 

περισσότερο κυκλική οικονομία 

 1.  Προκειμένου να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν κατάλληλα οικονομικά 

μέσα ή άλλα μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των οικονομικών μέσων ή άλλων μέτρων 

που παρατίθενται στο παράρτημα IIIα. 

 2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα 

ειδικά οικονομικά μέσα ή άλλα μέτρα που 

τέθηκαν σε εφαρμογή σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 έως την ... [να προστεθεί 

ημερομηνία δεκαοκτώ μήνες μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 

ανά πέντε έτη μετά την ημερομηνία 

αυτή.» 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 

5 για κάθε ημερολογιακό έτος. 

Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά 

ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος 

του έτους αναφοράς για το οποίο 

συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία 

διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που 

θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με 

την παράγραφο 5. Η πρώτη υποβολή 

καλύπτει τα στοιχεία για την περίοδο από 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 

5 για κάθε ημερολογιακό έτος. Συλλέγουν, 

επεξεργάζονται και διαβιβάζουν 

συγκρίσιμα στοιχεία ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με εναρμονισμένη μεθοδολογία, 

εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους 

αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν τα 

στοιχεία. Τα στοιχεία διαβιβάζονται με τον 

μορφότυπο που στηρίζει τους στόχους της 

επαναχρησιμοποίησης και των ανοικτών 
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την 1η Ιανουαρίου [enter year of 

transposition of this Directive + 1 year] 

έως την 31η Δεκεμβρίου [enter year of 

transposition of this Directive + 1 year]. 

δεδομένων και ο οποίος θεσπίζεται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 

5. Η πρώτη υποβολή καλύπτει τα στοιχεία 

για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

[enter year of transposition of this 

Directive + 1 year] έως την 31η 

Δεκεμβρίου [enter year of transposition of 

this Directive + 1 year]. 

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα 

στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση των 

στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 έως την 1η Ιανουαρίου 

2025. 

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα 

στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση των 

στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 έως την 1η Ιανουαρίου 

2025. 

3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού 

ελέγχου. 

3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού 

ελέγχου. Η έκθεση ποιοτικού ελέγχου 

συντάσσεται σύμφωνα με εναρμονισμένο 

μορφότυπο. 

4. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία 

που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 

τα αποτελέσματα της εξέτασής της. Στην 

έκθεση αξιολογείται η οργάνωση της 

συλλογής δεδομένων, των πηγών 

δεδομένων και της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη, καθώς 

και η πληρότητα, η αξιοπιστία, ο επίκαιρος 

χαρακτήρας και η ομοιομορφία των εν 

λόγω δεδομένων. Η αξιολόγηση μπορεί να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για 

βελτίωση. Η έκθεση καταρτίζεται ανά 

τριετία. 

4. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία 

που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 

τα αποτελέσματα της εξέτασής της. Στην 

έκθεση αξιολογείται η οργάνωση της 

συλλογής δεδομένων, των πηγών 

δεδομένων και της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη, καθώς 

και η πληρότητα, η αξιοπιστία, ο επίκαιρος 

χαρακτήρας και η ομοιομορφία των εν 

λόγω δεδομένων, αλλά και η 

διαθεσιμότητα των ανοικτών δεδομένων. 

Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση. Η 

έκθεση καταρτίζεται εννέα μήνες μετά την 

πρώτη υποβολή στοιχείων από τα κράτη 

μέλη και στη συνέχεια ανά τριετία. 

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τη θέσπιση του μορφοτύπου 

διαβίβασης των στοιχείων σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

17 παράγραφος 2 της παρούσας 

οδηγίας.»· 

5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 17α για τη θέσπιση του 

μορφοτύπου διαβίβασης συγκρίσιμων 

στοιχείων καθώς και της εναρμονισμένης 

μεθοδολογίας σύμφωνα με την παράγραφο 

1, και του μορφοτύπου για την έκθεση 

ποιοτικού ελέγχου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 17 α – παράγραφος 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για αόριστο χρονικό διάστημα από την 

[enter date of entry into force of this 

Directive]. 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στα άρθρα 15 και 16 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 

από την [enter date of entry into force of 

this Directive]. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 17 α – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 

οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 

τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 

εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»· 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 

οποία εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 15 

και 16 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 

έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 

εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 



 

RR\1116738EL.docx 55/60 PE580.563v02-00 

 EL 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1.1 – στοιχείο ε 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 9α) Το παράρτημα Ι σημείο 1.1 

στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«ε) την προστασία της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

«ε) τον κίνδυνο που συνεπάγεται για 

τα τοπικά οικοσυστήματα και τα 

αυτόχθονα είδη πανίδας και χλωρίδας, 

καθώς και για την πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής.»· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Παράρτημα III α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 10α)  Προστίθεται το παράρτημα ΙΙΙα, 

όπως ορίζεται στο παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα (νέα) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Παράρτημα III α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 

IIIα: 

 «Παράρτημα IIIα 

 Μέσα για την προώθηση της εφαρμογής 

της ιεράρχησης των αποβλήτων και της 

μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία 

 1. Οικονομικά μέσα: 
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 1.1. σταδιακή αύξηση των φόρων 

και/ή των τελών υγειονομικής ταφής για 

όλες τις κατηγορίες αποβλήτων (αστικών, 

αδρανών και άλλων)· 

 1.2. καθιέρωση ή αύξηση των φόρων 

και/ή τελών αποτέφρωσης· 

 1.3. συστήματα άμεσης στήριξης των 

τιμών για την προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και 

της ανακύκλωσης· 

 1.4. εσωτερίκευση θετικών και 

αρνητικών εξωτερικών παραγόντων που 

συνδέονται με την ανακύκλωση και τις 

πρωτογενείς πρώτες ύλες· 

 1.5. καθιέρωση χαμηλού ή μηδενικού 

ΦΠΑ επί της επισκευής, των υλικών 

επισκευής και της πώλησης 

μεταχειρισμένων προϊόντων· 

 1.6. σταδιακή επέκταση σε ολόκληρη 

την επικράτεια των κρατών μελών 

συστημάτων «πληρωμής κατά την 

απόρριψη» που παρέχουν στους 

παραγωγούς αστικών αποβλήτων κίνητρα 

για να μειώνουν, να επαναχρησιμοποιούν 

και να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.7. επιβολή πράσινων φόρων ή τελών 

προηγμένης διάθεσης στα προϊόντα όπου 

δεν εφαρμόζονται προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών· 

 1.8. μέτρα για τη βελτίωση της 

οικονομικής αποδοτικότητας των 

υφιστάμενων και μελλοντικών 

προγραμμάτων ευθύνης του παραγωγού· 

 1.9. επενδυτικές ενισχύσεις για σχέδια 

που προωθούν την εφαρμογή ιεράρχησης 

των αποβλήτων· 

 1.10 επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

των προγραμμάτων ευθύνης των 

παραγωγών ώστε να καλύπτουν νέες ροές 

αποβλήτων· 

 1.11. συστήματα εγγύησης-επιστροφής 

χρημάτων και άλλα συστήματα που 

παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς 

αστικών αποβλήτων και στους 
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οικονομικούς φορείς για να μειώνουν, να 

επαναχρησιμοποιούν και να 

ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.12. οικονομικά κίνητρα για τις 

τοπικές αρχές προκειμένου να 

προωθήσουν την πρόληψη, να 

αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα 

προγράμματα χωριστής συλλογής· 

 1.13. μέτρα για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των τομέων της 

επαναχρησιμοποίησης· 

 1.14. κριτήρια για πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις που προωθούν την ιεράρχηση 

των αποβλήτων· 

 1.15. μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση 

επιζήμιων επιδοτήσεων που δεν είναι 

σύμφωνες με την ιεράρχηση των 

αποβλήτων· 

 1.16. κίνητρα για την προώθηση του 

σχεδιασμού και της διάθεσης στην αγορά 

προϊόντων που αποτρέπουν τη 

δημιουργία αποβλήτων, όπως τα 

επισκευάσιμα προϊόντα· 

 2. Άλλα μέτρα: 

 2.1. ειδικές απαγορεύσεις της 

αποτέφρωσης ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων· 

 2.2. περιορισμοί στην αγορά για τα 

προϊόντα και τις συσκευασίες μιας 

χρήσης που δεν μπορούν να 

ανακυκλωθούν· 

 2.3. τεχνικά και φορολογικά μέτρα για 

την υποστήριξη της ανάπτυξης αγορών 

επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και 

ανακυκλωμένων υλών 

(συμπεριλαμβανομένων των 

λιπασματοποιημένων υλών) καθώς και 

για τη βελτίωση της ποιότητας των 

ανακυκλωμένων υλικών· 

 2.4. μέτρα που περιλαμβάνουν 

επιστροφές φόρων και/ή φοροαπαλλαγές· 

 2.5. μέτρα για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς 

την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και 
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τη μείωση των απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών 

εκστρατειών για να εξασφαλιστεί η 

μείωση των αποβλήτων στην πηγή και να 

επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής 

στα συστήματα χωριστής συλλογής· 

 2.6. μέτρα για τη διασφάλιση 

καλύτερου συντονισμού, μεταξύ άλλων με 

ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των 

αρμόδιων δημόσιων αρχών που 

συμμετέχουν στη διαχείριση των 

αποβλήτων, και της συμμετοχής άλλων 

βασικών ενδιαφερομένων μερών· 

 2.7. χρήση των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

των υποδομών διαχείρισης των 

αποβλήτων που απαιτούνται για την 

επίτευξη των σχετικών στόχων· 

 2.8. χρήση των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

με σκοπό τη χρηματοδότηση της 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, 

της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και της 

ανακύκλωσης· 

 2.9. δημιουργία πλατφορμών 

επικοινωνίας με σκοπό την ενθάρρυνση 

της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ βιομηχανικών κλάδων, 

κοινωνικών εταίρων, τοπικών αρχών 

καθώς και μεταξύ κρατών μελών· 

 2.10. καθιέρωση ελάχιστου 

ανακυκλωμένου περιεχόμενου σε 

προϊόντα· 

 2.11. κάθε σχετικό εναλλακτικό ή 

συμπληρωματικό μέτρο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη του ίδιου σκοπού ή 

οιουδήποτε από τους στόχους που 

ορίζονται στα σημεία 2.1 έως 2.10.» 
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