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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/137 

Τροπολογία  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειμένου να οριστεί σαφώς το 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 

πρέπει να οριστεί ο όρος «πλαστικό 

προϊόν μίας χρήσης». Ο ορισμός θα 

πρέπει να αποκλείει τα πλαστικά προϊόντα 

που μελετώνται, σχεδιάζονται και 

διατίθενται στην αγορά για να 

ολοκληρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό 

διαδρομών ή επιστροφών εντός του 

κύκλου ζωής τους, επαναπληρούμενα ή 

επαναχρησιμοποιούμενα για τον ίδιο 

σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. 

(9) Προκειμένου να οριστεί σαφώς το 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 

θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τι σημαίνει 

μία χρήση. Τα προϊόντα θα πρέπει να 

θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται μόνο μία 

φορά αν δεν μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν 

και διατέθηκαν στην αγορά για να 

ολοκληρώνουν πολλαπλές διαδρομές ή 

επιστροφές εντός του κύκλου ζωής τους, 

επαναπληρούμενα ή 

επαναχρησιμοποιούμενα από τον 

παραγωγό για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο 

σχεδιάστηκαν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του «πλαστικού προϊόντος μίας χρήσης» δεν θα πρέπει να περιέχει αναφορά σε 

προϊόντα «που χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά» (όπως εγκρίθηκε στην επιτροπή ENVI). Ο 

ορισμός θα μπορούσε να είναι παραπλανητικός και να προκαλέσει νομοθετική σύγχυση καθώς θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένα πλαστικό προϊόν μίας χρήσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

δύο φορές, και συνεπώς, να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/138 

Τροπολογία  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 

2015/720 προέβλεπε την απαίτηση να 

προβεί η Επιτροπή σε νομοθετική 

επανεξέταση μέχρι τις 27 Μαΐου του 2017 

σχετικά με μέτρα για τη μείωση της 

κατανάλωσης πολύ λεπτών πλαστικών 

σακουλών μεταφοράς, με βάση τις 

επιπτώσεις του κύκλου ζωής. Μέχρι 

σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει 

πραγματοποιήσει την εν λόγω 

επανεξέταση. Δεδομένου ότι οι εν λόγω 

πλαστικές σακούλες είναι ιδιαίτερα 

πιθανό να απορριφθούν και συμβάλλουν 

στη δημιουργία θαλάσσιων 

απορριμμάτων, είναι σκόπιμο να 

θεσπιστούν μέτρα για τον περιορισμό της 

διάθεσής τους στην αγορά με εξαίρεση 

τις χρήσεις που είναι απολύτως 

αναγκαίες. Οι πολύ λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ως συσκευασίες 

χύδην τροφίμων παρά μόνο όταν 

απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή για τη 

συσκευασία νωπών χύδην τροφίμων, 

όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια ή τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα. Σε αυτή την 

περίπτωση, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο βιοαποδομήσιμες 

και λιπασματοποιήσιμες σακούλες. Για 

τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο 
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εν λόγω περιορισμός εμπορίας, 

εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες 

διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/720. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν απαιτείται για λόγους υγιεινής, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βιοαποδομήσιμες και 

λιπασματοποιήσιμες λεπτές σακούλες μεταφοράς καθώς αποτελούν καλύτερη περιβαλλοντική 

επιλογή σε σχέση με τις σακούλες από παρθένα πλαστική ύλη. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/139 

Τροπολογία  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης»: το 

προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου 

ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο 

δεν έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί 

στην αγορά προκειμένου να εκπληρώσει 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές, με 

επιστροφή στον παραγωγό για 

επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για 

τον ίδιο σκοπό για τον οποίο 

σχεδιάστηκε· 

(2) «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης»: το 

προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου 

ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο 

έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην 

αγορά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για 

σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς 
πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές σε 

παραγωγό για επαναπλήρωση ή 

επαναχρησιμοποίηση, πριν από την 

απόρριψή του· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του «πλαστικού προϊόντος μίας χρήσης» δεν θα πρέπει να περιέχει αναφορά σε 

προϊόντα «που χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά» (όπως εγκρίθηκε στην επιτροπή ENVI). Ο 

ορισμός θα μπορούσε να είναι παραπλανητικός και να προκαλέσει νομοθετική σύγχυση καθώς θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένα πλαστικό προϊόν μίας χρήσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

δύο φορές, και συνεπώς, να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/140 

Τροπολογία  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) την παρουσία στο προϊόν χημικών 

που προκαλούν ανησυχία όπως τα 

επικίνδυνα μέταλλα, οι φθαλικές ενώσεις, 

οι PFAS, οι δισφαινόλες, καθώς και οι 

ενδοκρινικοί διαταράκτες και άλλες 

ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1907/2006. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα προϊόντα θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία χημικών ουσιών που 

προκαλούν ανησυχία. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/141 

Τροπολογία  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) την παρουσία στο προϊόν χημικών 

που προκαλούν ανησυχία όπως τα 

επικίνδυνα μέταλλα, οι φθαλικές ενώσεις, 

οι PFAS, οι δισφαινόλες, καθώς και οι 

ενδοκρινικοί διαταράκτες και άλλες 

ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1907/2006. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την παρουσία στα προϊόντα χημικών ουσιών 

που προκαλούν ανησυχία. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/142 

Τροπολογία  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

 - Φιάλες ποτών 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι φιάλες ποτών θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε στόχο μείωσης. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0317/143 

Τροπολογία  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 Β – περίπτωση 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς, εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται για 

λόγους υγιεινής για τη συσκευασία νωπών 

χύδην τροφίμων, στις οποίες περιπτώσεις 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 

βιοαποδομήσιμες και 

λιπασματοποιήσιμες πολύ λεπτές 

σακούλες μεταφοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν απαιτείται για λόγους υγιεινής, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βιοαποδομήσιμες και 

λιπασματοποιήσιμες λεπτές σακούλες μεταφοράς καθώς αποτελούν καλύτερη περιβαλλοντική 

επιλογή σε σχέση με τις σακούλες από παρθένα πλαστική ύλη. 

 


