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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0317/118 

Τροπολογία  118 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για την επίτευξη 

σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση 

των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Α του 

παραρτήματος στην επικράτειά τους έως 

τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία λήξης 

της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για την επίτευξη 

φιλόδοξης και σταθερής μείωσης 

τουλάχιστον 25 % έως το 2025 στην 

κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος 

Α του παραρτήματος στην επικράτειά 

τους. 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης 

της κατανάλωσης, μέτρα που 

εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό 

καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να 

εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο 

σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. 

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν 

ανάλογα με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των προϊόντων που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν 

ότι είναι διαθέσιμα 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό 

καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να 

εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο 

σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. 

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν 

ανάλογα με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των προϊόντων που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μεταξύ 

άλλων και όταν απορρίπτονται. 

 Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 

σχέδια που περιγράφουν τα μέτρα που 

θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 

παραγράφου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 

τα σχέδια στην Επιτροπή και τα 

επικαιροποιούν, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια. 
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 Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της 

παρούσας παραγράφου είναι αναλογικά 

και δεν εισάγουν διακρίσεις. Όσον αφορά 

τα προϊόντα που καλύπτονται από την 

οδηγία 94/62/ΕΚ, τα εν λόγω μέτρα 

ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 18 

της εν λόγω οδηγίας. Τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα 

αυτά σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 

2015/1535 εφόσον αυτό απαιτείται από 

την εν λόγω οδηγία. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Τροπολογία  119 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να 

επιτευχθεί σταθερή μείωση του 

περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχουν τα 

απόβλητα από προϊόντα καπνού, 

ιδιαίτερα τα φίλτρα προϊόντων καπνού 

που περιέχουν πλαστική ύλη, με τη 

μείωση των αποβλήτων μετά την 

κατανάλωση από φίλτρα προϊόντων 

καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη ως 

ακολούθως: κατά 50 % έως το 2025 και 

κατά 80 % έως το 2030, σε σύγκριση με 

τον σταθμισμένο μέσο όρο των 

πλαστικών φίλτρων προϊόντων καπνού 

που διατέθηκαν στην αγορά από το 2014 

έως το 2016. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά για τον στόχο μείωσης των πλαστικών φίλτρων προϊόντων καπνού θα πρέπει να 

είναι τα φίλτρα και όχι το σύνολο του προϊόντος καπνού. Η τροπολογία προσαρμόζει την εν 

λόγω διατύπωση.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Τροπολογία  120 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τα συστήματα που 

καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της 

συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται 

στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς 

και επεξεργασίας τους, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

περισυλλογής των απορριμμάτων και του 

κόστους των μέτρων αύξησης της 

ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. 

Όσον αφορά τα συστήματα που 

καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της 

συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται 

στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς 

και επεξεργασίας τους δυνάμει των 

διατάξεων για τη διευρυμένη ευθύνη του 
παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, και 

το κόστος των μέτρων αύξησης της 

ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. Οι 

χρηματοδοτικές συνεισφορές που 

καταβάλλουν οι παραγωγοί προκειμένου 

να συμμορφώνονται με τις εν λόγω 

υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν το κόστος 

που απαιτείται για την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών με οικονομικά 

αποδοτικό και αναλογικό τρόπο και 

καθορίζονται με διαφάνεια μεταξύ όλων 

των ενδιαφερόμενων φορέων και 

διαμορφώνονται σύμφωνα με το άρθρο 

8α παράγραφος 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Τροπολογία  121 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έχει σημειωθεί επαρκής 

επιστημονική και τεχνική πρόοδος και 

έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για 

τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά 

πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά 

τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια 

προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης 

στην αγορά, κατά περίπτωση. 

γ) κατά πόσον έχει σημειωθεί 

επαρκής επιστημονική και τεχνική 

πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή 

πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο 

θαλάσσιο περιβάλλον που μπορούν να 

εφαρμοστούν στα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας και στα μίας χρήσης 

υποκατάστατά τους βάσει αξιόπιστης 

επιτόπιας δοκιμής σε πραγματικές 

συνθήκες θαλάσσιας ζωής και κατά 

πόσον η βιοαποδόμηση των πλαστικών 

προϊόντων καταλήγει σε διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό, που 

επανενσωματώνονται πλήρως στους 

φυσικούς κύκλους άνθρακα και αζώτου 

χωρίς να παραβλάπτουν τις ισορροπίες 

του οικοσυστήματος εντός αρκούντως 

σύντομου διαστήματος ώστε οι πλαστικές 

ύλες να μην βλάπτουν τη θαλάσσια ζωή 

και να μην οδηγούν σε συσσώρευση 

πλαστικών υλών στο περιβάλλον. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Τροπολογία  122 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν για τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ σύμφωνα με 

τον ορισμό της Επιτροπής για τις ΜΜΕ 

που ισχύει στις [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα 

αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με 

το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 

από τις ... [2 έτη μετά την περίοδο 

μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 

που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 

δεύτερο εδάφιο] και με το άρθρο 6 

παράγραφος 1 από τις … [2 έτη μετά την 

περίοδο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που 

ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 

δεύτερο εδάφιο]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Τροπολογία  123 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος A – περίπτωση 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 — Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς, με την εξαίρεση των 

περιπτώσεων που απαιτούνται για λόγους 

υγιεινής ή για τη συσκευασία νωπών 

χύδην τροφίμων· 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Τροπολογία  124 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – τελευταία περίπτωση (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Κεσεδάκια γιαουρτιού με 

αεροστεγές κάλυμμα που πωλούνται για 

κατανάλωση κατ’ οίκον 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Τροπολογία  125 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια 

για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές 

χρήσεις και εφαρμογές, που δεν 

διανέμονται στους καταναλωτές 

διαγράφεται 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Τροπολογία  126 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια 

για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές 

χρήσεις και εφαρμογές, που δεν 

διανέμονται στους καταναλωτές 

διαγράφεται  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Τροπολογία  127 

Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα 

διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες 

εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής 

απορριμμάτων καθώς και το κόστος των 

μέτρων ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 

απορριμμάτων. 

Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα 

διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες 

εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για την κάλυψη του αναγκαίου 

κόστους διαχείρισης αποβλήτων καθώς και 

του κόστους των μέτρων 

ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη 

μείωση των απορριμμάτων και την 

καταπολέμηση της ανάρμοστης 

συμπεριφοράς των καταναλωτών. 

 Το εν λόγω κόστος δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για 

την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο και θα 

πρέπει να καθορίζεται με διαφάνεια 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων 

σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4 

στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Το 

κόστος περισυλλογής θα πρέπει να είναι 

αναλογικό και να βασίζεται σε σαφείς 

στόχους που καθορίζονται σύμφωνα με 

το άρθρο 8α παράγραφος 1 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

Or. en 

 


