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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στόχος της οδηγίας, όπως δηλώνεται στο άρθρο 1, είναι «η μείωση των επιπτώσεων 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην 

υγεία του ανθρώπου». 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Γεωργίας κατέληξε ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα είδη 

εκείνα της ρύπανσης από πλαστικά που συνδέονται με την γεωργία, ακόμη και αν πρόκειται 

για είδη ρύπανσης με εντονότερη παρουσία σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η πρόταση 

της Επιτροπής για μείωση της ρύπανσης από πλαστικά μιας χρήσης βασίζεται σε εκτίμηση 

επιπτώσεων, στην οποία ελήφθησαν υπόψη οι σημαντικότερες κατηγορίες ρύπανσης από 

μεγάλα πλαστικά απορρίμματα, τα οποία στην ΕΕ καταλήγουν κατά μέσο όρο στη θάλασσα, 

γεγονός στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συντακτική προσέγγιση της Επιτροπής. 

 

Πρώτον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα πλαστικά που εισέρχονται στους αγρούς ή στα 

γεωργικά οικοσυστήματα μπορούν να προσληφθούν από ζώα ή να περάσουν στα υδάτινα 

οικοσυστήματα και να καταλήξουν στη θάλασσα. Ομοίως, ό,τι εισέρχεται στο έδαφος τελικά 

κατακερματίζεται ή διασπάται από τους μικροοργανισμούς του εδάφους σε μικρότερα 

κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών, καταλήγει στο εδαφικό ύδωρ και 

μπορεί να εισέλθει στα υδάτινα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και στη συνέχεια στα 

θαλάσσια συστήματα. Η δεύτερη αυτή πορεία δεν λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της 

προσέγγισης που υιοθετείται στην εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία βασίζεται στα θαλάσσια 

απορρίμματα και εστιάζει σε απορρίμματα μεγαλύτερου μεγέθους. 

 

Δεύτερον, υπάρχουν ορισμένα είδη ρύπανσης από πλαστικά που εντοπίζονται σε 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και συνδέονται με ειδικές χρήσεις γης που συνεπάγονται τη 

χρήση γεωργικών πλαστικών. Αυτά μπορεί να συνδυάζονται με τοπικές πρακτικές ή 

υποδομές, όπως για παράδειγμα η δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί γεωργοί ή 

παραγωγοί όσον αφορά την ανακύκλωση μεταχειρισμένων πλαστικών φύλλων, ή το γεγονός 

ότι τα ακάθαρτα πλαστικά φύλλα δεν γίνονται δεκτά προς ανακύκλωση. 

 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής προβλέπει τη 

λήψη μέτρων ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, όπως είναι εν προκειμένω οι αγρότες, τα 

οποία θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διάθεση 

και την ανακύκλωση των γεωργικών πλαστικών, τις απαιτήσεις σήμανσης ή την επέκταση 

της ευθύνης του παραγωγού πλαστικού. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω μέτρα δεν συνεπάγονται 

κατ’ ανάγκη πρόσθετο αδικαιολόγητο φόρτο ή δαπανηρή επιβάρυνση για τους γεωργούς. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

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

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Η υψηλή λειτουργικότητα και το 

σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής 

ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι 

ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν 

στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη 

χρήση του σε εφαρμογές βραχείας 

διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί 

για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά 

αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα 

σχετικά πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο 

γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ 

τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 

για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 

η σταθερή αύξηση της παραγωγής 

πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους 

στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί 

ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής 

για τις πλαστικές ύλες. 

1) Το σχετικά χαμηλό κόστος της 

πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό 

είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού 

παρόν στην καθημερινή ζωή. Η 

αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές 

βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν 

σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή 

οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, 

σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα 

παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται 

ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο 

αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του 

Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική 

Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή 

στρατηγική για τις πλαστικές ύλες33 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να 

αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της 

παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η 

διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως 

στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να 

επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός 

κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες. 

__________________ __________________ 

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – 

Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία» [COM(2015) 0614 final]. 

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – 

Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία» [COM(2015) 0614 final]. 

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες στην κυκλική 

οικονομία» [COM(2018)28 final]. 

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες στην κυκλική 

οικονομία» [COM(2018)28 final]. 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) Σύμφωνα με πολυμερείς 

συμφωνίες37 και με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για τα απόβλητα38, τα κράτη μέλη 

καλούνται να διασφαλίσουν την ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων για την 

πρόληψη και τη μείωση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων τόσο από θαλάσσιες όσο 

και από χερσαίες πηγές. Σύμφωνα με την 

ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα39, τα 

κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να 

καταπολεμούν τα θαλάσσια απορρίμματα 

όταν αυτά υπονομεύουν την επίτευξη της 

καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των 

θαλάσσιων υδάτων τους, 

συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στον 

στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών. 

4) Σύμφωνα με πολυμερείς 

συμφωνίες37 και με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για τα απόβλητα38, τα κράτη μέλη 

καλούνται να διασφαλίσουν την ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων για την 

πρόληψη και τη μείωση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων τόσο από θαλάσσιες όσο 

και από χερσαίες πηγές. Σύμφωνα με την 

ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα39, τα 

κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να 

καταπολεμούν τα θαλάσσια απορρίμματα, 

ώστε να διασφαλίζουν ότι οι ιδιότητές 

τους, συμπεριλαμβανομένης της χημικής 

σύστασης και της ποσότητάς τους, δεν 

βλάπτουν τα θαλάσσια ύδατά τους, 

συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στον 

στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών. 

__________________ __________________ 

37 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), σύμβαση 

για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

από την απόρριψη αποβλήτων και άλλων 

υλών του 1972 (Σύμβαση του Λονδίνου) 

και του πρωτοκόλλου της του 1996 

(πρωτόκολλο του Λονδίνου), παράρτημα V 

της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη 

της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL), 

σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της 

διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 

αποβλήτων και τη διάθεσή τους. 

37 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), σύμβαση 

για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

από την απόρριψη αποβλήτων και άλλων 

υλών του 1972 (Σύμβαση του Λονδίνου) 

και του πρωτοκόλλου της του 1996 

(πρωτόκολλο του Λονδίνου), παράρτημα V 

της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη 

της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL), 

σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της 

διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 

αποβλήτων και τη διάθεσή τους. 

38 Οδηγία 2008/98/ΕΚ και οδηγία 

2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81). 

38 Οδηγία 2008/98/ΕΚ και οδηγία 

2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81). 
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39 Οδηγία 2000/60/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1) και οδηγία 2008/56/EΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 

(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 

19). 

39 Οδηγία 2000/60/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1) και οδηγία 2008/56/EΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 

(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 

19). 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5) Στην Ένωση, το 80-85 % των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, που 

καταμετρούνται ως απορρίμματα στην 

παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης να 

αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη 

αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών 

καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους 

σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, 

ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά 

καταλήγουν να πεταχτούν ως 

απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των 

αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται 

στην αγορά δεν συλλέγονται για 

επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα 

προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα 

και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα 

5) Στην Ένωση, το 80-85 % των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, που 

καταμετρούνται ως απορρίμματα στην 

παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης να 

αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη 

αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών 

καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους 

σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, 

ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά 

καταλήγουν να πεταχτούν ως 

απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των 

αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται 

στην αγορά δεν συλλέγονται για 

επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα 

προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα 

και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα 
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θαλάσσια οικοσυστήματα, τη 

βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την 

ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν 

δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η 

αλιεία και η ναυτιλία. 

θαλάσσια οικοσυστήματα, τη 

βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία 

και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο 

τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 1, το οποίο αναγνωρίζει τις επιπτώσεις στην 

υγεία. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α) Η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει μια 

συνολική προσέγγιση του προβλήματος 

των μικροπλαστικών και να ενθαρρύνει 

όλους τους παραγωγούς να περιορίσουν 

αυστηρά τις μικροπλαστικές ύλες στα 

σκευάσματά τους, καθώς και την είσοδο 

προϊόντων που μπορεί να μετατραπούν σε 

μικροπλαστικές ύλες στο έδαφος και στα 

γλυκά ύδατα, και, κατά συνέπεια, στα 

θαλάσσια υδάτινα οικοσυστήματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα 

οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα 

οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 
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περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση. 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση, καθώς και τα 

αλιευτικά εργαλεία που προκαλούν 

σημαντικές βλάβες με τη μορφή της 

θαλάσσιας ρύπανσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία αναφέρονται και στο σχέδιο οδηγίας. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7 α) Μεταξύ των περιφερειών 

σημειώνεται σημαντική ετερογένεια όσον 

αφορά τις πηγές ρύπανσης από πλαστικά. 

Ανάλογα με την περιφέρεια ποικίλλουν τα 

πλαστικά προϊόντα που συμβάλλουν 

σημαντικά στη θαλάσσια ρύπανση, όπως 

καταδεικνύεται από την παρακολούθηση 

που διεξάγεται βάσει της οδηγίας-

πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, 

αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. 

Σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να 

απαιτείται από τα κράτη μέλη να 

λαμβάνουν ειδικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση των διαφορετικών, σε 

εθνικό ή τοπικό επίπεδο, πηγών 

ρύπανσης από πλαστικά. Για παράδειγμα, 

τα γεωργικά πλαστικά συνδέονται και με 

τα ζητήματα της χερσαίας ρύπανσης, με 

τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και 

την ακατάλληλη διάθεση. Ειδικότερα, 

μπορεί σε τοπικό επίπεδο να επικρατεί 

απροθυμία για την αποδοχή γεωργικών 

πλαστικών προς ανακύκλωση. Τέτοια 

γεωργικά πλαστικά θα πρέπει να γίνονται 

δεκτά από τις εγκαταστάσεις 

ανακύκλωσης ή διάθεσης χωρίς περιττά 

εμπόδια. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρά το γεγονός ότι το παρόν σχέδιο οδηγίας καλύπτει τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

απαντώνται συνήθως στις παραλίες σε όλη την ΕΕ, οι τύποι πλαστικών που απαντώνται 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των περιφερειών. Ορισμένοι τύποι πλαστικών προϊόντων που δεν 

καλύπτονται από το παρόν σχέδιο οδηγίας εντοπίζονται σε σημαντικές ποσότητες σε τοπικό 

επίπεδο. Τα γεωργικά πλαστικά αποτελούν μείζον πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές: μέσω 

αυτοψίας, για παράδειγμα, έχει καταδειχθεί η κατάποση πλαστικών από φάλαινες στη νότια 

Ισπανία. Επιπλέον, οι τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ενδέχεται να μην δέχονται να 

ανακυκλώνουν μεταχειρισμένα πλαστικά φύλλα με προσκολλημένο χώμα. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7 β) Επιπλέον, μπορεί να είναι 

σημαντικές σε τοπική ή περιφερειακή 

κλίμακα η χερσαία ρύπανση και η 

μόλυνση του εδάφους από πλαστικά 

μεγαλύτερου μεγέθους και από τα 

προκύπτοντα θραύσματα ή 

μικροπλαστικά. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον γενικά, αν και στην 

εκτίμηση επιπτώσεων δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα θαλάσσια απορρίμματα. Ωστόσο, τα τοπικά 

προβλήματα στα χερσαία συστήματα και στα συστήματα γλυκών υδάτων (που καταλήγουν στα 

θαλάσσια συστήματα) μπορούν να είναι ιδιαίτερα έντονα. Για παράδειγμα στη Φλάνδρα 

περίπου 5.000 αγελάδες το χρόνο αρρωσταίνουν λόγω κατανάλωσης απορριμμάτων (σε 

συνολικό πληθυσμό 1,3 εκατομμυρίων βοοειδών). Στις Κάτω Χώρες, 11.000-13.000 αγελάδες 

το χρόνο τραυματίζονται σοβαρά από απορρίμματα, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν περίπου 

4.000 (σε συνολικό πληθυσμό 4,29 εκατομμυρίων). 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

20) Οι φιάλες ποτών που είναι 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν 

ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων 

που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες 

της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα 

αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής 

συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των 

καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. 

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν 

αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής 

συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος 

χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών 

που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 

σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο 

στόχο θέτοντας στόχους χωριστής 

συλλογής για φιάλες ποτών που είναι 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο 

πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης 

ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας 

συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή 

οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν 

κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό 

αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην 

ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και 

στην ποιότητα των ανακυκλούμενων 

υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον 

κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά 

ανακυκλούμενου υλικού. 

20) Οι φιάλες ποτών που είναι 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν 

ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων 

που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες 

της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα 

αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής 

συλλογής, στη χαμηλή συμμετοχή των 

καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα, 

αλλά και στις φυσικές και χημικές 

ιδιότητες των πλαστικών, που τα 

καθιστούν ανθεκτικά στην αποδόμηση, 

με αποτέλεσμα να παραμένουν στο 

περιβάλλον επί δεκαετίες ή αιώνες μετά 

την εκπλήρωση του σκοπού των 

πλαστικών προϊόντων. Είναι αναγκαίο να 

προωθηθούν αποτελεσματικότερα 

συστήματα χωριστής συλλογής και, ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 

ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για 

τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν 

αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας 

στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες 

ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων 

διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή 

θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της 

εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο 

κρίνουν κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο 

θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, 

στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού 

και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων 

υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον 

κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά 

ανακυκλούμενου υλικού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα μη πλαστικά αντικείμενα που διαφεύγουν των συστημάτων συλλογής είναι λιγότερο 
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ανθεκτικά και είναι πιθανότερο να αποδομηθούν, συνεπώς είναι λιγότερο πιθανό να 

καταλήξουν να συσσωρεύονται ως απορρίμματα στις παραλίες και τις θάλασσες. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

22) Δυνάμει της παραγράφου 22 της 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας 

οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και 

στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση 

ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την 

αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου 

να παρακολουθούνται τα θαλάσσια 

απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να 

επανεξεταστεί το παράρτημα που 

απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να 

εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η 

τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί 

εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και 

της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου 

βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση 

προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό 

θα περιλάμβανε ένα πρότυπο για να 

ελεγχθεί εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής 

22) Δυνάμει της παραγράφου 22 της 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας 

οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και 

στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση 

ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την 

αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου 

να παρακολουθούνται τα θαλάσσια 

απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να 

επανεξεταστεί το παράρτημα που 

απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να 

εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η 

τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί 

εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και 

της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου 

βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση 

προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Ωστόσο, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η 

βιοαποδόμηση είναι μια επιλογή στο 
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και βιολογικής αποσύνθεσης στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες 

θα αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο 

του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό 

εντός χρονικού διαστήματος αρκετά 

μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για 

τη θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε 

συσσώρευση πλαστικών υλών στο 

περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα 

μπορούσαν να εξαιρεθούν από την 

απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. 

Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον 

τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις 

προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό 

ενός κανονιστικού πλαισίου για τις 

πλαστικές ύλες με ιδιότητες 

βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών 

συνθηκών στις διάφορες θάλασσες. 

τέλος του κύκλου ζωής και έχει ως 

αποτέλεσμα τη διάθεση προϊόντων μιας 

χρήσης, τα οποία στη συνέχεια 

αποσυντίθενται με διαφορετικούς 

ρυθμούς, ανάλογα με το περιβάλλον που 

ρυπαίνουν, και ενδέχεται να έχουν 

αντίκτυπο στα ζώα και στη θαλάσσια 

ζωή, η ανάπτυξη κριτηρίων ή προτύπου 
για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον δεν μπορεί να χρησιμεύσει για 

μελλοντικές απαλλαγές στο πλαίσιο της 

παρούσας οδηγίας. Στόχος της παρούσας 

οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση 

των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων στο περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία και η προώθηση της 

μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, η 

οποία υποστηρίζεται από συστήματα 

επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης . 

Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον 

τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις 

προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό 

ενός κανονιστικού πλαισίου για τις 

πλαστικές ύλες με ιδιότητες 

βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών 

συνθηκών στις διάφορες θάλασσες. 

__________________ __________________ 

48 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 48 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εξαίρεση των βιοαποδομήσιμων πλαστικών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας είναι αντίθετη 

προς τον σκοπό και το πνεύμα του κειμένου, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ζωής και υγείας. Η προώθηση της ανάπτυξης 

αντικειμένων μιας χρήσης, τα οποία αποσυντίθενται στο περιβάλλον και μπορούν στο μεταξύ να 

καταναλωθούν από ζώα, χωρίς καμία βεβαιότητα για την ασφάλειά τους, παρεμποδίζει την 

επίτευξη του στόχου της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και 

ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη για το περιβάλλον, η 

προώθηση της μετάβασης σε κυκλική 

οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών 

μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που 

συνεπώς συμβάλλει επίσης στην 

αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά 

μπορούν, λόγω της κλίμακας και των 

αποτελεσμάτων της δράσης, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 

η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 

με την αρχή της επικουρικότητας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 

ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων, 

(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και 

ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη για το περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία, η προώθηση της 

μετάβασης σε κυκλική οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 

καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, 

προϊόντων και υλικών, που συνεπώς 

συμβάλλει επίσης στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν 

μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της 

κλίμακας και των αποτελεσμάτων της 

δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε 

επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 

ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 1, το οποίο ήδη αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία αποτελούν 

πηγή ανησυχίας. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 

πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 

πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου των 

πλαστικών στο περιβάλλον, ιδίως στο 
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περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, 

και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η 

προώθηση της μετάβασης σε κυκλική 

οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα, προϊόντα και υλικά, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη 

υγεία, καθώς και η προώθηση της 

μετάβασης σε κυκλική, μη τοξική 

οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα, μη τοξικά προϊόντα και υλικά, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία, ο στόχος πρέπει να είναι η μη τοξικότητα. Συνάδει 

με την επιθυμία για ένα μη τοξικό μέλλον, για το οποίο ήδη υπάρχουν νομοθετικές πράξεις και 

σχέδια σε ορισμένα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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]. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη: μείωσης κατά 

50 % στην κατανάλωση των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος Α του παραρτήματος στην 

επικράτειά τους έως το 2025 και μείωσης 

κατά 80 % έως το 2030. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για τις πλαστικές σακούλες 2015/720 ορίζει σαφείς κοινούς στόχους, αλλά παρέχει 

στα κράτη μέλη την ελευθερία να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα τους επιτύχουν. Έτσι 

σημειώθηκε δραστική μείωση, της τάξεως του 90 %, στη χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας 

στην Ιρλανδία σε έναν χρόνο. Τα αντικείμενα αυτά εισάγονται στην Ευρώπη κυρίως και ολοένα 

και περισσότερο από την περιοχή Ασίας/Ειρηνικού. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει 

μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος: η Γαλλία έχει απαγορεύσει τα πλαστικά ποτήρια, 

ενώ παρόμοια μέτρα εξετάζονται στις Βαλεαρίδες Νήσους και στην περιφέρεια Ναβάρα της 

Ισπανίας. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 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 

ή περιορισμούς κατά τη διάθεσή τους 

στην αγορά. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 

ποικίλλουν ανάλογα με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις 

επιπτώσεις στην υγεία των προϊόντων που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 

εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την 

επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της 

κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική 

πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική 

πράξη για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την 

επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της 

κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική 

πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 2 εντός δύο ετών 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Δ του 

παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά 

φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και 

ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους 

καταναλωτές για ένα ή περισσότερα από 

τα ακόλουθα: 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Δ του 

παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά 

φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και 

ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους 

καταναλωτές για τα ακόλουθα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες όχι μόνο για ένα από τα στοιχεία που 

απαριθμούνται, αλλά για όλα: για την παρουσία πλαστικών, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 

και την κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Τούτο είναι σημαντικό και για τα πλαστικά που 

χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στα τρόφιμα, όπου οι γεωργοί και οι συσκευαστές είναι και 

καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10– παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις επιπτώσεις της δημιουργίας 

απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων 

τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν 

λόγω προϊόντων και των αλιευτικών 

εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη 
στο περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

β) τις επιπτώσεις των πλαστικών στο 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του 

εδάφους, και ιδίως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Or. en 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, 

οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, 

διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία 

εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή 

άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου 

σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, 

προκειμένου να προσβάλλουν την 

ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα 

των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων 

που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 5, 

6, 7 και 8, όταν πληρούται ένας από τους 

ακόλουθους όρους: 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, 

οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, 

διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία 

εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή 

άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου 

σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, 

προκειμένου να προσβάλλουν την 

ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα 

των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων 

που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 4, 

5, 6, 7, 8 και 9, όταν πληρούται ένας από 

τους ακόλουθους όρους: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν άρθρο πρέπει επίσης να καλύπτει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 

(στόχοι μείωσης) και στο άρθρο 9 (στόχος χωριστής συλλογής). 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από 

την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε 

πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες 

αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[τρία έτη από 

την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε 

πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες 

αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 
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2. 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έξι έτη μετά τη μεταβατική περίοδο σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα το νωρίτερο κατά τη 

διάρκεια του 2027. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας και του επείγοντος χαρακτήρα της 

πρόκλησης της περιβαλλοντικής και ιδίως της θαλάσσιας ρύπανσης, η αξιολόγηση της οδηγίας 

πρέπει να πραγματοποιηθεί νωρίτερα. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – 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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Πολυστυρένιο σε όλες τις 

εφαρμογές, εκτός από τις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί για 

συγκεκριμένη εφαρμογή ότι το υλικό αυτό 

παρέχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό 
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και κοινωνικό όφελος στην εν λόγω 

εφαρμογή και δεσμεύεται για επεξεργασία 

αποβλήτων 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS) απαντάται συχνά στο περιβάλλον, καθώς καταλήγει στη 

θάλασσα, διότι λόγω των χαρακτηριστικών του διασπάται εύκολα σε μικροπλαστικά. Η 

διαδικασία αυτή έχει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αν και είναι 

δυνατή η ανακύκλωση του εν λόγω υλικού, η μόλυνση τροφίμων από τις χρήσεις του και η 

χαμηλή του πυκνότητα καθιστούν τη διαδικασία ασύμφορη. Το EPS χρησιμοποιείται σε 

συσκευασίες, μεταξύ άλλων σε συσκευασίες τροφίμων. Για τέτοιες εφαρμογές υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Υλικά συσκευασίας ή υλικά που 

έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και 

περιέχουν πλαστικό, εφόσον 

συνεισφέρουν στην επιβάρυνση του 

εδάφους με μικροπλαστικά κατά τη 

λιπασματοποίηση ή κατά την παραγωγή 

βιοαερίου, όπως τα πλαστικά ή 

εμποτισμένα με πλαστικό φακελάκια 

τσαγιού 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Γεωργικά πλαστικά, όταν 

διαπιστώνεται ότι συνεισφέρουν 

σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο 

στη ρύπανση του περιβάλλοντος με 



 

PE623.923v01-00 20/21 PA\1157360EL.docx 

EL 

πλαστικές ύλες, και όταν το ποσοστό 

συλλογής τους είναι χαμηλότερο του 90 % 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον τρόπο αυτόν προστίθενται τα γεωργικά πλαστικά στον κατάλογο των προϊόντων για τα 

οποία οι απαιτήσεις εμπορίας περιλαμβάνουν την επισήμανση ή την ενημέρωση των 

καταναλωτών, εν προκειμένω των γεωργών. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Γεωργικά πλαστικά, όταν 

διαπιστώνεται ότι συνεισφέρουν 

σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο 

στη ρύπανση του περιβάλλοντος με 

πλαστικές ύλες, και όταν το ποσοστό 

συλλογής τους είναι χαμηλότερο του 90 % 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον τρόπο αυτόν προστίθενται τα γεωργικά πλαστικά στον κατάλογο των προϊόντων για την 

πώληση των οποίων οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη, εν προκειμένω για 

την πώληση προϊόντων σε γεωργούς. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος ΣΤ – περίπτωση 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Γεωργικά πλαστικά, όταν 

διαπιστώνεται ότι συνεισφέρουν 

σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο 

στη ρύπανση του περιβάλλοντος με 

πλαστικές ύλες 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον τρόπο αυτό προστίθενται τα γεωργικά πλαστικά στον κατάλογο των προϊόντων για τα 

οποία τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν επιμέρους στόχους συλλογής, για παράδειγμα όσον 

αφορά την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις διάθεσης/ανακύκλωσης. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ζ – περίπτωση 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Γεωργικά πλαστικά, όταν 

διαπιστώνεται ότι συνεισφέρουν 

σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο 

στη ρύπανση του περιβάλλοντος με 

πλαστικές ύλες 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τον τρόπο αυτό προστίθενται τα γεωργικά πλαστικά στον κατάλογο των προϊόντων για τα 

οποία τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, π.χ. μεταξύ των 

χρηστών/καταναλωτών στην γεωργική κοινότητα. Στην ευαισθητοποίηση θα μπορούσε, για 

παράδειγμα, να περιλαμβάνεται η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις διάθεσης/ανακύκλωσης. 

 

 

 

 


