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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρωτοβουλία για τα πλαστικά μιας χρήσης είναι μέρος της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για 

την κυκλική οικονομία και θα καλύψει τα οικονομικά κίνητρα για τη μείωση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. Ειδικότερα, τη μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων που προκύπτουν από 

τα πλαστικά μιας χρήσης. Εξωτερικότητα είναι η μη αντισταθμισμένη επίπτωση οικονομικών 

αποφάσεων σε τρίτους. Οι εξωτερικότητες δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αυτού που τις προξενεί. Από οικονομική άποψη, αποτελούν μια μορφή 

αδυναμίας της αγοράς και μπορεί να απαιτήσουν κρατική παρέμβαση. 

Η πρόληψη και μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης (SUP) 

και από αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη συμπληρώνουν τα ειδικά μέτρα για 

τα μικροπλαστικά που προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τις πλαστικές 

ύλες. Μετά την ρύθμιση του ζητήματος της πλαστικής σακούλας το 2015, εντοπίστηκαν 10 

προϊόντα SUP και αλιευτικά εργαλεία (τα λεγόμενα μακροπλαστικά) τα οποία 

αντιπροσωπεύουν το 70 % των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Ευρώπη. Πρέπει να 

αντιδράσουν καταλλήλως η ΕΕ και τα κράτη μέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις 

περιβαλλοντικές πτυχές των θαλάσσιων απορριμμάτων μειώνοντας την ποσότητα των 

πλαστικών σε ωκεανούς και σε παραλίες και εστιάζοντας ταυτόχρονα σε μεγαλύτερο βαθμό 

στο ευρύτερο ζήτημα της μετάβασης, από τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία. 

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα που υπερβαίνει κατά πολύ τα 

σύνορα της ΕΕ και μόνο μια παγκόσμια συμφωνία θα μπορέσει να διευθετήσει πλήρως το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Σύμφωνα με μελέτες, το 80 % των θαλάσσιων 

απορριμμάτων προέρχεται από 20 μόνο χώρες, από τις οποίες καμία δεν είναι κράτος μέλος 

της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της γνωμοδότησης ζητεί μια παγκόσμια προσέγγιση για 

την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά και ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα 

σε επίπεδο G7 και G20, καθώς και να υλοποιηθούν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα πρέπει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν 

περισσότερο σε βιώσιμες λύσεις, προτού οι κυβερνήσεις καταφύγουν στη λήψη μέτρων. Η 

συντάκτρια της γνωμοδότησης εκτιμά όντως ότι θα ήταν προτιμότερη μια προσέγγιση 

βασισμένη στην αναβάθμιση των προτύπων, η οποία θα απέφερε κατά συνέπεια την 

απόσυρση από την αγορά ορισμένων ρυπογόνων προϊόντων και ταυτόχρονα θα προωθούσε 

την Ε & Α και την καινοτομία για προϊόντα με φθηνότερη ανακύκλωση, βιοαποδομήσιμα ή 

αβλαβή. Αυτά τα νέα πρότυπα θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος ώστε να μπορέσουν οι ΜΜΕ να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους 

μοντέλο, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα των 50.000 εταιρειών που αντιπροσωπεύουν 

τον τομέα της μετατροπής πλαστικών υλών στην ΕΕ είναι ΜΜΕ. 

Στην ανάλυσή της, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι επιλογές που προτείνει και που αφορούν την 

απαγόρευση ορισμένων πλαστικών SUP και τους στόχους μείωσης, τη διευρυμένη ευθύνη 

του παραγωγού (EPR/ΔΕΠ), τα μέτρα που αφορούν τον σχεδιασμό των προϊόντων και την 

παροχή κινήτρων στους αλιείς για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων, αναμένεται να 

συμβάλουν στην εξοικονόμηση 2,6 εκατ. τόνων ισοδυνάμου CO2 και στην αποφυγή 

περιβαλλοντικών ζημιών ισοδύναμων με 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος συμμόρφωσης 

για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και η διαχείριση των αποβλήτων σε 510 εκατ. 

ευρώ. Οι καταναλωτές αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 6,5 δισ. ευρώ, ενώ ένα 
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σύστημα επιστροφής της εγγύησης ή ένα ισοδύναμο σύστημα θα κόστιζε στους καταναλωτές 

ακόμα 1,4 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το πρόσθετο κόστος για τον κλάδο της αλιείας 

θα ανέλθει στην καλύτερη περίπτωση στο 0,16 % των εσόδων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν 

παρέχει στοιχεία σχετικά με το κόστος εφαρμογής της ΔΕΠ (διευρυμένης ευθύνης 

παραγωγού), που μετακυλίεται πλήρως στον τελικό καταναλωτή. 

Η αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές 

ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της 

καινοτομίας και της Ε & Α, συμβάλλοντας σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία 

χωρίς εκπομπές άνθρακα. Οι επενδύσεις στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από 

απορρίμματα, στα βιώσιμα εναλλακτικά υλικά, στα προϊόντα και στα επιχειρηματικά μοντέλα 

μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των τεχνικών 

και επιστημονικών δεξιοτήτων. Μολονότι η πρωτοβουλία για τη μείωση των πλαστικών SUP 

είναι ευπρόσδεκτη, απαιτείται εντούτοις μια ισορροπημένη προσέγγιση, ώστε να υπάρχει 

αναλογικότητα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

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

υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Η οικονομική ευημερία της 

Ένωσης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη 

με την μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα. Η βελτίωση της 

βιωσιμότητας των οικονομικών μοντέλων 

των κρατών μελών μπορεί να προσφέρει 

νέες ευκαιρίες για καινοτομία, 

ανταγωνιστικότητα και δημιουργία 

θέσεων εργασίας. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1α)  Τα προβλήματα που συνδέονται 

με την επεξεργασία των πλαστικών 
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αποβλήτων μπορούν να μετατραπούν σε 

ευκαιρία για να καταστεί η ευρωπαϊκή 

βιομηχανία παγκόσμιος ηγέτης στην 

παροχή λύσεων εν όψει της μετάβασης σε 

μια κυκλική οικονομία. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν 

διασυνοριακό χαρακτήρα και 

αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. 

Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων 

αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη 

του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο 

ζητούμενο είναι η διατήρηση και η 

βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 

θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για 

βιώσιμη ανάπτυξη.36 Η Ένωση οφείλει να 

επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην 

καταπολέμηση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων και να επιδιώξει να 

αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο 

κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση 

συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα 

διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο 

ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων 

δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία 

αποτελεί μέρος των προσπαθειών της 

Ένωσης προς τον σκοπό αυτό. 

(3) Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν 

διασυνοριακό χαρακτήρα και 

αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. 

Η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των 

πλαστικών αποβλήτων είναι πιο 

αποτελεσματική μέσω της διεθνούς 

συνεργασίας και της χρήσης μιας 

επιστημονικής και τεκμηριωμένης 

προσέγγισης. Η μείωση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για 

την επίτευξη του στόχου βιώσιμης 

ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, 

σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η 

διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των 

ωκεανών, των θαλασσών και των 

θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. 

Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό 

της ρόλο στην καταπολέμηση των 

θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει 

να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο 

κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση θα 

πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της, 

ιδίως με τις κυριότερες παραγωγούς 

χώρες και μαζί με εταίρους σε διεθνές 

επίπεδο, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για 

την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η 

παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των 

προσπαθειών της Ένωσης να μειώσει τα 

απόβλητα για μια βιώσιμη και κυκλική 

οικονομία.  

__________________ __________________ 

36 Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 

2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

36 Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 

2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 
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Σεπτεμβρίου 2015. Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Τροπολογία  4 

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 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση. 

(7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης που ανευρίσκονται συνηθέστερα, 

τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση, και επίσης τα 

αλιευτικά εργαλεία. Η μετάβαση στην 

κυκλική οικονομία θα απαιτήσει τη 

μείωση της συνολικής χρήσης πλαστικών 

μίας χρήσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7 α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 

διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 

94/62/ΕΚ όσον αφορά τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης που θεωρούνται 

συσκευασίες όπως ορίζει το άρθρο 3 

παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/EK. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαία μια διευκρίνιση όσον αφορά τις πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης που 

καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  6 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 

συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα 

οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. 

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε 

ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν 

πρέπει να καλύπτονται, καθώς 

εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να 

διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται με 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται από 

βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές 

ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο 

προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών 

υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από 

καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα 

βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα 

από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή 

προορίζονται να βιοαποδομούνται με την 

πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή 

υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών 

επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και 

συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά 

δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν 

θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό. 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 

συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα 

οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. 

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε 

ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν 

πρέπει να καλύπτονται, καθώς 

εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να 

διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται με 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται από 

βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές 

ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο 

προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών 

υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από 

καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα 

βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα 

από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή 

προορίζονται να βιοαποδομούνται με την 

πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή 

υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών 

επιστρώσεων, επενδύσεων ή στρώσεων, 

χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών 

ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να 

καλύπτονται από τον ορισμό. 

_________________ _________________ 

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 

93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 

93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και η κατανάλωση των 

περισσότερων τέτοιων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή 

και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο 

βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από 

τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω 

προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των 

τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι 

κανόνες ορθής παρασκευαστικής 

πρακτικής, η πληροφόρηση των 

καταναλωτών ή οι απαιτήσεις 

ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. 

(11) Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και η κατανάλωση των 

περισσότερων τέτοιων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Για να προωθηθούν προσπάθειες 

για πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να 

ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα 

αναγκαία μέτρα για την επίτευξη 

σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση 

των εν λόγω προϊόντων, όπως συμβαίνει 

με τις πλαστικές σακούλες δυνάμει της 

οδηγίας 94/62/ΕΚ, και με την επιφύλαξη 

του άρθρου 18 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των 

τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι 

ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες 

ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η 

πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι 

απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται 

στη νομοθεσία της Ένωσης για τα 

τρόφιμα44. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων 

πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλων για μια 
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κυκλική οικονομία, χωρίς να 

υποσκάπτεται η ελεύθερη κυκλοφορία 

εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 

χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός 

μεταξύ παραγωγών ΕΕ και μη ΕΕ. Όλα 

τα μέτρα με στόχο τη σημαντική μείωση 

της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης θα πρέπει να είναι αναλογικά 

προς τους στόχους της παρούσας 

οδηγίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των 

προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους.  

__________________ __________________ 

 43α Οδηγία 94/62/EΚ, της 20ής 

Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και 

τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 

της 31.12.1994, σ. 10-23). 

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον 

καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 

30.4.2004, σ.1-54), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1935/2004 σχετικά με τα υλικά που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με 

άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την 

ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και 

τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 

4-17). 

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον 

καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 

30.4.2004, σ.1-54), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1935/2004 σχετικά με τα υλικά που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με 

άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την 

ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και 

τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 

4-17). 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεούνται, σύμφωνα με την οδηγία 

94/62/ΕΚ, να κοινοποιούν στην Επιτροπή 

τα σχέδια μέτρων που αφορούν 

συσκευασίες, πριν από τη θέσπισή τους, 

προκειμένου να επαληθευτεί κατά πόσο 

ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς 
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στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή της οδηγίας 94/62/ΕΚ, ιδίως του άρθρου 16 

(κοινοποίηση) και του άρθρου 18 (ελευθερία διάθεσης στην αγορά), και της παρούσας οδηγίας 

κατά την αντιμετώπιση των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης και να προστατευτεί η 

εσωτερική αγορά συσκευασιών. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω 

υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον 

ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η 

σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους 

καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες 

επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή 

τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που 

πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 

ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει 

εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση 

και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει 

να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης 

σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες 

καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά της και η σαφής 

κατανόησή της. 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω 

υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον 

ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η 

σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους 

καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες 

επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή 

τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που 

πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 

ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει 

εναρμονισμένο μορφότυπο για τη 

σήμανση, π.χ. ένα λογότυπο, και, εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη 

σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με 

αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, 

ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά της και η σαφής 

κατανόησή της. Σε αυτή τη διεργασία θα 

πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 

υφιστάμενες τομεακές εθελοντικές 

συμφωνίες που είχαν εγκριθεί για το 

σκοπό αυτό. Επί πλέον, τα κράτη μέλη θα 
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πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την 

επιβολή αποτρεπτικών προστίμων και 

κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την 

απελευθέρωση των απορριμμάτων στο 

περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) 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. 

(15) 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, σύμφωνα 

με τα άρθρα 8 και 8α της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ και το άρθρο 7 της 

οδηγίας 94/62/ΕΚ, καθώς και το κόστος 

των μέτρων ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 

απορριμμάτων. 

Αιτιολόγηση 

Ο αγώνας κατά των απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια των αρμόδιων 

αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Το πρόβλημα των απορριμμάτων δεν επιλύεται 

με την πληρωμή του κόστους περισυλλογής από τους παραγωγούς, αλλά με τη μεταβολή της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς που μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση των καταναλωτών 

και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πρόληψη των απορριμμάτων είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Διασφαλίζεται μια ενιαία 
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εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού, προς αποφυγή στρεβλώσεων 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική 

αγορά. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν 

να επηρεάσουν τις επιλογές των 

καταναλωτών, να ενθαρρύνουν ή να 

αποθαρρύνουν συγκεκριμένες 

καταναλωτικές συνήθειες και, επομένως, 

να χρησιμοποιηθούν ως ένα 

προκαταρκτικό εργαλείο για τη μείωση 

του περιβαλλοντικού αντικτύπου 

ορισμένων πλαστικών υλών. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών 

υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα 

και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι 

υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν 

προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την 

επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην 

ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το 

σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το 

δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής για την 

παράδοση αποβλήτων από πλοία 

απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να 

εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη 

θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα 

παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, 

ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω 

οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να 

(16) Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών 

υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα 

και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι 

υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν 

προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την 

επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην 

ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το 

σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το 

δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής για την 

παράδοση αποβλήτων από πλοία 

απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να 

εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη 

θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα 

παράδοσης. Το σύστημα αυτό, ωστόσο, 

δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικό για 

τους αλιείς ώστε να φέρουν τα απόβλητα 
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φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους 

εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί 

τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων 

τελών αποβλήτων που πρέπει να 

καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά 

εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων 

έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να 

θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των 

παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να 

διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή 

αλιευτικών εργαλείων και να 

χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των 

αποβλήτων αυτών των αλιευτικών 

εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση. 

από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά. 

Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα 

των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές 

δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν 

διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη, ώστε να χρηματοδοτηθεί η 

υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών 

των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η 

ανακύκλωση. Επί πλέον, η Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συνεργαστούν για τη δημιουργία 

μηχανισμών μείωσης των αποβλήτων 

αλιευτικών εργαλείων και για τη 

διευκόλυνση της χωριστής συλλογής 

απόβλητων αλιευτικών εργαλείων. 

__________________ __________________ 

46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 

Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και 

οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 

Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και 

οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές 

διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια 

απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, 

οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 

δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες 

διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες 

πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των 

αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης 

καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα 

σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας 

χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν 

(18) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές 

διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια 

απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, 

οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 

δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες 

διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες 

πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των 

αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης 

καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα 

σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας 

χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν 
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μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές 

παρέχονται στους καταναλωτές. Οι 

πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν 

διαφημιστικό περιεχόμενο που να 

ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον 

κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του 

προϊόντος ή τη χρήση του. Οι παραγωγοί 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το 

κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως 

μέρος της υποχρέωσής τους για 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. 

μέτρα ευαισθητοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών 

εκστρατειών στα σχολεία, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές 

παρέχονται στους καταναλωτές για να 

τους δώσουν κίνητρα να μεταβάλουν τη 

συμπεριφορά τους και να συμμετάσχουν 

πιο ενεργά στην πρόληψη των 

απορριμμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα 

μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, 

ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, τη φύση 

του προϊόντος ή τη χρήση του. Πρέπει να 

δοθεί κατάλληλη προσοχή ώστε να μην 

προκύψει καμία στρέβλωση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των εγχώριων 

παραγωγών πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη και των 

ανταγωνιστών που έχουν άδεια να 

πωλούν τα προϊόντα τους στην Ενιαία 

Αγορά. Οι παραγωγοί πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών 

εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα 

πρέπει να συμμετέχουν στα μέτρα 

ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της 

ευθύνης τους. Οι παραγωγοί δεν 

υποχρεούνται να καλύψουν τις δαπάνες 

των αυτών εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης. Ο αγώνας κατά των 

απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελεί 

κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, 

των παραγωγών και των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  15 

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 

(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 
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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 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 

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 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 
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συνθηκών στις διάφορες θάλασσες. συνθηκών στις διάφορες θάλασσες. Η 

αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί 

τον οικονομικό αντίκτυπο στους τομείς 

που εκτίθενται περισσότερο στην 

παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών συμμόρφωσης. 

__________________ __________________ 

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

 

Τροπολογία  16 

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 

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. 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 

πρόληψη και η σημαντική μείωση του 

αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο 

υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη 

υγεία, καθώς και η ενίσχυση του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην προώθηση της 

μετάβασης σε κυκλική οικονομία με 

καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά 

μοντέλα, προϊόντα και μη τοξικά υλικά, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  17 

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, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 

της οδηγίας 94/62/ΕΚ, για την επίτευξη 

σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση 

των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Α του 

παραρτήματος στην επικράτειά τους έως 

τις ... [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία 

λήξης της μεταφοράς της παρούσας 
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οδηγίας]. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

θέσπιση συστημάτων διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού για όλα τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος και που διατίθενται στην 

αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για όλα τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος 

Ε του παραρτήματος και που διατίθενται 

στην αγορά της Ένωσης, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει καμία 

στρέβλωση του ανταγωνισμού και ότι οι 

τιμές αγοράς των εισαγόμενων και των 

εγχώριων προϊόντων θα επηρεάζονται το 

ίδιο. Διασφαλίζεται η συμφωνία με τις 

διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  19 

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 αναγκαίο 

κόστος της συλλογής των αποβλήτων που 

συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και της 

επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας 

τους, όπως ορίζεται στα άρθρα 8 και 8α 

της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

περισυλλογής των απορριμμάτων και του 

κόστους των μέτρων αύξησης της 

ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. 
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Αιτιολόγηση 

Ο αγώνας κατά των απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια των αρμόδιων 

αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Το πρόβλημα των απορριμμάτων δεν επιλύεται 

με την πληρωμή του κόστους περισυλλογής από τους παραγωγούς, αλλά με τη μεταβολή της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς που μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση των καταναλωτών 

και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πρόληψη των απορριμμάτων είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή δημοσιεύει 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

εφαρμογή τυχόν μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

του κόστους, που αφορούν τη διευρυμένη 

ευθύνη του παραγωγού, σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι 

το κόστος που επιβαρύνει τους 

παραγωγούς λόγω της διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού είναι αναλογικό 

και κοινοποιείται στους επηρεαζόμενους 

σε τακτική βάση και με έναν προσβάσιμο 

και διαφανή τρόπο. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να καθορίσουν στόχους χωριστής 

συλλογής για σχετικά προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

β) να καθορίσουν στόχους χωριστής 

συλλογής για σχετικά προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ή 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) να καθορίσουν συστήματα συλλογής 

αποβλήτων τα οποία έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικά και κρίνονται κατάλληλα 

για την επίτευξη των στόχων. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη δύνανται, μεταξύ άλλων, 

να εισάγουν μέτρα ευαισθητοποίησης 

κατά περίπτωση. Τα εν λόγω μέτρα 

ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν π.χ. να 

υλοποιούνται σε σχολεία ή σε εταιρείες. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συντονισμός των μέτρων Συντονισμός των μέτρων μεταξύ των 

κρατών μελών 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11α 

 Συντονισμός μέτρων σε διεθνές επίπεδο 

 Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, επιδιώκει να συντονίζει τα μέτρα 

που μειώνουν τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων και που στηρίζουν τη 

μετάβαση σε βιώσιμα οικονομικά 

μοντέλα σε διεθνές επίπεδο. 

 

Τροπολογία  27 

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 

2. 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[πέντε 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 

2. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) ο οικονομικός αντίκτυπος στους 

τομείς που επηρεάζονται περισσότερο 
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από την παρούσα οδηγία και ο 

οικονομικός αντίκτυπος και το κόστος 

συμμόρφωσης αντιστοιχούν στις 

προβλέψεις της εκτίμησης αντικτύπου 

της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 

δεν έχει επηρεάσει αρνητικά με κανέναν 

τρόπο την ανταγωνιστικότητα των 

τομέων που επηρεάζονται περισσότερο 

από την παρούσα οδηγία, σε σύγκριση με 

τους ανταγωνιστές τους εκτός ΕΕ. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή 

προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, 

οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής 

- Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή 

προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, 

οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής και 

απόβλητα προδιαβρεγμένου χαρτιού 

υγείας 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Προϊόντα καπνού με φίλτρο και 

φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για 

χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού 
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Αιτιολόγηση 

Οι γόπες τσιγάρων είναι το δεύτερο είδος που εντοπίζεται συχνότερα στις παραλίες και μία 

μόνο γόπα ρυπαίνει τουλάχιστον 500 λίτρα νερού. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι 

καταναλωτές να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες της απόρριψης τσιγάρων στο δρόμο. 
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