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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2017 A8-0034/244 

Τροπολογία  244 

Jean-François Jalkh 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι 

ανακύκλωσης βασίζονται σε αξιόπιστα 

και συγκρίσιμα στοιχεία και για να 

καταστεί εφικτή η αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση της προόδου ως προς 

την επίτευξη αυτών των στόχων, ο 

ορισμός των αστικών αποβλήτων στην 

οδηγία 2008/98/ΕΚ θα πρέπει να είναι 

σύμφωνος με τον ορισμό που 

χρησιμοποιείται για στατιστικούς 

σκοπούς από τη Στατιστική Υπηρεσία 

της ΕΕ και τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, βάσει του 

οποίου τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

στοιχεία επί σειρά ετών. Ο ορισμός των 

αστικών αποβλήτων στην παρούσα οδηγία 

είναι ουδέτερος ως προς τον δημόσιο ή 

ιδιωτικό χαρακτήρα της επιχείρησης που 

διαχειρίζεται απόβλητα. 

6. Ο ορισμός των αστικών αποβλήτων 

στην παρούσα οδηγία είναι ουδέτερος ως 

προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα 

της επιχείρησης που διαχειρίζεται 

απόβλητα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2017 A8-0034/245 

Τροπολογία  245 

Jean-François Jalkh 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν μέτρα για την προώθηση της 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

τροφίμων σύμφωνα με το θεματολόγιο για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 

2030, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015, και ιδίως τον στόχο 

για μείωση στο μισό των αποβλήτων 

τροφίμων έως το 2030. Τα μέτρα αυτά θα 

πρέπει να αποσκοπούν στην πρόληψη της 

δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά 

την πρωτογενή παραγωγή, την 

επεξεργασία και τη μεταποίηση, το 

λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές 

διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και 

υπηρεσίες εστίασης καθώς και στα 

νοικοκυριά. Έχοντας υπόψη τα 

περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 

τροφίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν ειδικά μέτρα πρόληψης της 

δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και να 

μετρήσουν την πρόοδο όσον αφορά τη 

μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Για τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών 

πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ τόσο 

μεταξύ των κρατών μελών όσο και 

μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων 

τροφίμων, θα πρέπει να καθιερωθούν 

ομοιόμορφες μεθοδολογίες για τέτοιου 

είδους μετρήσεις. Η υποβολή στοιχείων 

διαγράφεται 
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σχετικά με τα επίπεδα των αποβλήτων 

τροφίμων θα πρέπει να πραγματοποιείται 

σε διετή βάση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2017 A8-0034/246 

Τροπολογία  246 

Jean-François Jalkh 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

καλύτερη, πιο έγκαιρη και πιο 

ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας και 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 την εκπνοή των προθεσμιών για την 

επίτευξη των στόχων. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2017 A8-0034/247 

Τροπολογία  247 

Jean-François Jalkh 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – σημείο 1α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

σημείο 1α: 

α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

σημείο 1α: 

« 1α. “αστικά απόβλητα”: « 1α. «αστικά απόβλητα»: τα οικιακά 

απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα 

οποία, λόγω φύσης και σύνθεσης, είναι 

παρόμοια με τα οικιακά· 

α) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα 

απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από 

τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων τα εξής: - 

χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, 

πλαστικά, βιολογικά απόβλητα, ξύλο, 

προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών· 

- ογκώδη απόβλητα, 

συμπεριλαμβανομένων λευκών συσκευών, 

στρωμάτων και επίπλων· 

- απόβλητα κήπων, 

συμπεριλαμβανομένων φύλλων και 

αποκομμάτων χόρτου· 

 

β) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα 

απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από 

άλλες πηγές και είναι παρόμοια ως προς 

τη φύση, τη σύνθεση και την ποσότητά 

τους με τα οικιακά απόβλητα· 

 

γ) τα απόβλητα από τον καθαρισμό 

αγορών και τα απόβλητα από υπηρεσίες 

οδοκαθαρισμού, οργανικά λιπάσματα από 
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αστικά απόβλητα, το περιεχόμενο των 

κάδων απορριμμάτων και απόβλητα από 

συντήρηση πάρκων και κήπων. 

Στα αστικά απόβλητα δεν 

περιλαμβάνονται απόβλητα από δίκτυα 

αποχέτευσης και επεξεργασίας 

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 

ιλύος καθαρισμού λυμάτων και των 

απόβλητων από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις·»· 

 

Or. en 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 2 στοιχείο β) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.) 

Αιτιολόγηση 

Διατήρηση του ισχύοντος ορισμού των «αστικών αποβλήτων». 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2017 A8-0034/248 

Τροπολογία  248 

Jean-François Jalkh 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 11β: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 11β  

Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης  

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 

καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) 

και παράγραφος 3 το αργότερο τρία έτη 

πριν από τη λήξη κάθε προθεσμίας που 

ορίζεται στις εν λόγω διατάξεις. 

 

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

 

α) εκτίμηση της επίτευξης των στόχων 

από το κάθε κράτος μέλος· 

 

β) κατάλογο των κρατών μελών που 

κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους 

στόχους εντός των αντίστοιχων χρονικών 

προθεσμιών συνοδευόμενο από 

κατάλληλες συστάσεις για τα 

συγκεκριμένα κράτη μέλη.» 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Τροπολογία  249 

Jean-François Jalkh 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Απόβλητα 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 

κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 

των ορισμών της ανάκτησης και της 

διάθεσης. 

διαγράφεται 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 38α για την επεξήγηση της 

εφαρμογής του μαθηματικού τύπου για 

τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που 

αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο R1. 

Τοπικές κλιματικές συνθήκες, όπως η 

δριμύτητα του ψύχους και η ανάγκη 

θέρμανσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται 

υπόψη στον βαθμό που επηρεάζουν την 

ποσότητα ενέργειας που είναι τεχνικά 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ή να 

παραχθεί υπό μορφή ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας, ψύξης ή ατμού. 

Οι τοπικές συνθήκες των εξόχως 

απόκεντρων περιοχών, όπως ορίζονται 

στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εδαφών 

που αναφέρονται στο άρθρο 25 της 

Πράξης Προσχώρησης του 1985, 

μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 

 

 (Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η 

διαγραφή του άρθρου 38 παράγραφος 1 και 

στην ισχύουσα νομοθετική πράξη.) 
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