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Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α (νέο) Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

(8) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 8α: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 8α  

Γενικές απαιτήσεις όσον αφορά 

τα προγράμματα διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού 

 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού που θεσπίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1:- 

καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους 

και τις υποχρεώσεις των παραγωγών 

προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην 

αγορά της Ένωσης, των οργανώσεων που 

εφαρμόζουν τη διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού εξ ονόματός του, των 

δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων 

διαχείρισης αποβλήτων, των τοπικών 

αρχών και, κατά περίπτωση, των 

αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση· 

 

- καθορίζουν μετρήσιμους στόχους 

διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων, με 

σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των 

ποσοτικών στόχων που σχετίζονται με το 

πρόγραμμα, όπως αυτοί ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, στην οδηγία 94/6/ΕΚ, 

στην οδηγία 000/53/ΕΚ, στην οδηγία 
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006/66/ΕΚ και στην οδηγία 01/19/ΕΕ· 

- θεσπίζουν σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με 

τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 

της Ένωσης από τους παραγωγούς στο 

πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Εφόσον τα προϊόντα αυτά 

μετατραπούν σε απόβλητα, το σύστημα 

υποβολής εκθέσεων διασφαλίζει τη 

συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη 

συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω 

αποβλήτων προσδιορίζοντας, κατά 

περίπτωση, τις ροές υλικών των 

αποβλήτων· 

 

- διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση και 

την κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ 

των παραγωγών προϊόντων και σε σχέση 

με τις ΜΜΕ. 

 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι των 

αποβλήτων στους οποίους απευθύνονται 

τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού που θεσπίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 

ενημερώνονται σχετικά με τα διαθέσιμα 

συστήματα συλλογής αποβλήτων και την 

πρόληψη της δημιουργίας 

απορριμμάτων. Τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν επίσης μέτρα για την παροχή 

κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων 

ώστε να συμμετέχουν στα υφιστάμενα 

συστήματα χωριστής συλλογής, ιδίως 

μέσω οικονομικών κινήτρων ή 

κανονιστικών διατάξεων, κατά 

περίπτωση. 

 

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι κάθε οργανισμός που 

συγκροτείται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού εκ μέρους ενός παραγωγού 

προϊόντων: 

 

α) διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη 

σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο 

προϊόντων και υλικών· 
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β) διαθέτει τα αναγκαία λειτουργικά και 

οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού· 

 

γ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό 

αυτοελέγχου που υποστηρίζεται από 

τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την 

αξιολόγηση:- της οικονομικής 

διαχείρισης του οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 4 στοιχεία α) και β)· 

 

- της ποιότητας των στοιχείων που 

συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 τρίτη περίπτωση και 

τις απαιτήσεις  

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006· δ) 

θέτει στη διάθεση του κοινού 

πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:- 

την ιδιοκτησία και τα μέλη του· 

 

- τις χρηματοδοτικές εισφορές που 

καταβάλλουν οι παραγωγοί· 

 

- τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς 

διαχείρισης αποβλήτων. 

 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 

οι χρηματοδοτικές εισφορές που 

καταβάλλονται από τον παραγωγό για τη 

συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού: 

 

α) καλύπτουν το συνολικό κόστος της 

διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα 

τα οποία διαθέτει στην αγορά της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των ακόλουθων:- κόστος των εργασιών 

χωριστής συλλογής, διαλογής και 

επεξεργασίας που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων διαχείρισης των 

αποβλήτων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, 

λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από 

την επαναχρησιμοποίηση ή τις πωλήσεις 

δευτερογενών πρώτων υλών από τα 
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προϊόντα τους· 

- κόστος παροχής επαρκούς 

πληροφόρησης στους κατόχους 

αποβλήτων σύμφωνα με την παράγραφο 

2· 

 

β) ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό 

κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής των 

επιμέρους προϊόντων ή ομάδων 

παρόμοιων προϊόντων, ιδίως 

λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής 

τους· 

 

γ) βασίζονται στο βελτιστοποιημένο 

κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται 

στις περιπτώσεις όπου δημόσιες 

επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι 

υπεύθυνες για την εκπλήρωση μέρους 

των λειτουργικών υποχρεώσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού. 

 

5. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης και 

επιβολής με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι 

παραγωγοί προϊόντων συμμορφώνονται 

με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ότι 

τα χρηματοδοτικά μέσα 

χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και 

ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην 

εφαρμογή του προγράμματος υποβάλλουν 

αξιόπιστα στοιχεία. 

 

Σε περίπτωση που, στην επικράτεια ενός 

κράτους μέλους, πολλαπλές οργανώσεις 

εκπληρώνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο 

της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 

εκ μέρους των παραγωγών, το κράτος 

μέλος ορίζει ανεξάρτητη αρχή για την 

εποπτεία της εκπλήρωσης των εν λόγω 

υποχρεώσεων. 

 

6. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 

πλατφόρμα προκειμένου να διασφαλίσουν 

την ύπαρξη τακτικού διαλόγου μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων μερών που 

εμπλέκονται στην εφαρμογή της 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, 
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συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ή 

δημόσιων επιχειρήσεων διαχείρισης 

αποβλήτων, των τοπικών αρχών και, 

κατά περίπτωση, των αναγνωρισμένων 

φορέων προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση. 

7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 

για να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που 

θεσπίστηκαν πριν από [να εισαχθεί 

ημερομηνία δεκαοκτώ μήνες μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου εντός διαστήματος 

είκοσι τεσσάρων μηνών από την 

ημερομηνία αυτή. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρότι αναγνωρίζεται ότι η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο 

μέσω της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η συμπερίληψη ελάχιστων 

προϋποθέσεων λειτουργίας είναι υπερβολικά περιοριστική. Η νομοθεσία για τα απόβλητα θα 

πρέπει να εστιάζει στην παροχή κινήτρων για την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της 

ποιότητας των συστημάτων, παρέχοντας όμως παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον 

σχεδιασμό τους. Με την επιβεβαίωση των καθορισμένων στόχων και της αρχής «ο παραγωγός 

πληρώνει», δεν είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας τόσο άκαμπτης προσέγγισης όσον αφορά τον 

καθορισμό προϋποθέσεων για τα συστήματα των κρατών μελών για τη διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού. 

 

 


