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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δεδομένου ότι τα διάφορα κράτη μέλη καλούνται να επιτύχουν τους αναθεωρημένους προς 

τα επάνω στόχους ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση έχοντας 

διαφορετικά σημεία εκκίνησης, διαφέρουν και οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουν για 

την επίτευξη των καθοριζόμενων ποσοστών, και συνεπώς είναι δικαιολογημένη η ανάγκη για 

έναν βαθμό χρονικής ευελιξίας στις σχετικές προθεσμίες. 

Όπως αναγνωρίζεται στην πρόταση, πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως 

την αναγκαία υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να καθοριστούν 

σαφείς στόχοι πολιτικής προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων 

υλικών στο κάτω μέρος της ιεράρχησης των αποβλήτων. Χωρίς να τίθενται υπό αμφισβήτηση 

οι στόχοι, απαιτείται ένας βαθμός χρονικής ευελιξίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

επίτευξή τους στην πράξη. 

Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη νέων, υψηλότερων στόχων δικαιολογεί και την ύπαρξη νέων 

μέσων για την επίτευξή τους. Έτσι, είναι δικαιολογημένο να ενισχύσει η Ένωση τους πόρους 

που διατίθενται στα κράτη μέλη για τη στήριξη των απαιτούμενων επενδύσεων.  

Είναι επίσης αναγκαίο να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες και να δοθούν κίνητρα 

προκειμένου να θεωρήσει η βιομηχανία ελκυστική την ενσωμάτωση των απορριμμάτων 

συσκευασίας στις παραγωγικές διαδικασίες της, για την παραγωγή προϊόντων με 

προστιθέμενη αξία και την εξοικονόμηση πρωτογενών πρώτων υλών. 

Παράλληλα, η ανάκτηση ενέργειας θα πρέπει να παραμείνει βιώσιμη επιλογή για τη 

διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, όποτε αυτό δικαιολογείται 

από τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. 

Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού φαίνεται να είναι επαρκή, είτε 

πρόκειται για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας, είτε για τη 

δημιουργία συστημάτων που εγγυώνται την ανάκτηση και/ή συλλογή χρησιμοποιημένων 

συσκευασιών και/ή απορριμμάτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη 

ή από το ρεύμα των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων συσκευασιών και/ή 

απορριμμάτων συσκευασίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

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

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η διαχείριση των αποβλήτων στην 

Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο 

την προστασία, τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας 

του ανθρώπου, την εξασφάλιση της 

συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης 

των φυσικών πόρων και την προώθηση 

μιας πιο κυκλικής οικονομίας. 

(1) Η διαχείριση των αποβλήτων στην 

Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο 

την προστασία, τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας 

του ανθρώπου, την εξασφάλιση της 

συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης 

των φυσικών πόρων και την προώθηση 

μιας πιο κυκλικής οικονομίας, τη μείωση 

της εξάρτησης της Ένωσης από τους 

φυσικούς πόρους και την αύξηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προωθήσουν μια βιώσιμη βιοοικονομία, 

με στόχο τη χρήση των αποβλήτων ως 

πόρων. Σύμφωνα με τον στόχο αυτόν, η 

πρόληψη των αποβλήτων αποτελεί τον 

αποδοτικότερο τρόπο για τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας στη χρήση των 

πόρων και, συνεπώς, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να λάβουν μέτρα για την πρόληψη 

των περιττών συσκευασιών και τη 

μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης 

συσκευασιών μιας χρήσης. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να δύνανται να 

περιλαμβάνουν περιορισμούς στην αγορά 

όσον αφορά τις περιττές συσκευασίες. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν όλες οι 

συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά 

να συμμορφώνονται με ελάχιστες 

απαιτήσεις που προωθούν τον σχεδιασμό 

κυκλικών συσκευασιών οι οποίες 

περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό και υλικό 

με χαμηλές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει, όπου χρειάζεται, την 

κατάρτιση ενωσιακών προτύπων και 
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κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 

βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

παράρτημα II. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Η δημιουργία απορριμμάτων και 

η ακατάλληλη διάθεση συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασίας έχει 

αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο θαλάσσιο 

περιβάλλον όσο και στην οικονομία της 

Ένωσης και δημιουργεί κινδύνους για τη 

δημόσια υγεία. Ανάμεσα στα 

συνηθέστερα αντικείμενα που 

συναντώνται στις παραλίες είναι 

απορρίμματα συσκευασίας, των οποίων 

οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον επηρεάζουν τον τουρισμό και 

τη δημόσια απόλαυση αυτών των 

φυσικών περιοχών. Επιπλέον, τα 

απορρίμματα συσκευασίας που φθάνουν 

στο θαλάσσιο περιβάλλον ανατρέπουν τη 

σειρά προτεραιότητας της ιεράρχησης 

των αποβλήτων, αποφεύγοντας ιδίως την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση 

πριν από την ακατάλληλη διάθεσή τους. 

Για να μειωθεί η δυσανάλογη συνεισφορά 

των απορριμμάτων συσκευασίας στα 

θαλάσσια απορρίμματα, θα πρέπει να 

θεσπιστεί δεσμευτικός στόχος 

υποστηριζόμενος από στοχευμένα μέτρα 

των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Μέσω της προοδευτικής αύξησης (5) Μέσω της προοδευτικής αύξησης 
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των υφιστάμενων στόχων για την 

προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση 

και την ανακύκλωση των απορριμμάτων 

συσκευασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα 

ανακτώνται προοδευτικά και 

αποτελεσματικά μέσω της ορθής 

διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με 

την ιεράρχησή τους. Με τον τρόπο αυτό, 

θα εξασφαλιστεί ότι τα πολύτιμα υλικά 

που περιέχονται στα απόβλητα θα 

διοχετεύονται ξανά στην ευρωπαϊκή 

οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην 

πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της 

πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες15 και 

στη δημιουργία κυκλικής οικονομίας. 

των υφιστάμενων στόχων για την 

προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση 

και την ανακύκλωση των απορριμμάτων 

συσκευασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα 

ανακτώνται προοδευτικά και 

αποτελεσματικά μέσω της ορθής 

διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με 

την ιεράρχησή τους. Με τον τρόπο αυτό, 

θα εξασφαλιστεί ότι τα πολύτιμα υλικά 

που περιέχονται στα απόβλητα θα 

διοχετεύονται ξανά στην ευρωπαϊκή 

οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην 

πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της 

πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες15 και 

στη δημιουργία κυκλικής οικονομίας και, 

στην περίπτωση των υλικών 

συσκευασίας, με την επιφύλαξη της 

ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των 

καταναλωτών και της νομοθεσίας 

σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε 

επαφή με τρόφιμα. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Παράλληλα, θα πρέπει να 

διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες και 

να δοθούν κίνητρα προκειμένου να 

καταστεί ελκυστική για τη βιομηχανία η 

ενσωμάτωση των απορριμμάτων 

συσκευασίας στις παραγωγικές 

διαδικασίες της, με στόχο την παραγωγή 

προϊόντων με προστιθέμενη αξία και την 

εξοικονόμηση πρωτογενών πρώτων υλών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία 

υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, 

είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφείς 

στόχοι πολιτικής προκειμένου να 

αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των 

ανακυκλώσιμων υλικών στο κάτω μέρος 

της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

(6) Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία 

υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, 

είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφείς 

στόχοι πολιτικής για την κατασκευή 

μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και 

εγκαταστάσεων αναγκαίων για την 

πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωση, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των 

ανακυκλώσιμων υλικών στο κάτω μέρος 

της ιεράρχησης των αποβλήτων, και να 

θεσπιστούν κίνητρα για επενδύσεις σε 

καινοτόμες υποδομές διαχείρισης 

αποβλήτων προς ανακύκλωση. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Η συλλογή και ανακύκλωση των 

απόβλητων ελαίων θα έχει σημαντικά 

οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

όσον αφορά τη διασφάλιση του 

εφοδιασμού με πρώτες ύλες, την πρόοδο 

προς την κατεύθυνση της κυκλικής 

οικονομίας και τη συμβολή στη μείωση 

της εξάρτησης από τον εφοδιασμό με 

αργό πετρέλαιο. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Με τον συνδυασμό των στόχων για 

την ανακύκλωση και των περιορισμών για 

την υγειονομική ταφή που ορίζονται στις 

οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ, δεν 

(7) Με τον συνδυασμό των στόχων για 

την ανακύκλωση και των περιορισμών για 

την υγειονομική ταφή που ορίζονται στις 

οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ, δεν 
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είναι πλέον αναγκαίοι οι ενωσιακοί στόχοι 

για την ανάκτηση ενέργειας ή οι στόχοι 

ανακύκλωσης για τα απορρίμματα 

συσκευασίας που ορίζονται στην οδηγία 

94/62/ΕΚ. 

είναι πλέον αναγκαίοι οι ενωσιακοί στόχοι 

για την ανάκτηση ενέργειας ή οι στόχοι 

ανακύκλωσης για τα απορρίμματα 

συσκευασίας που ορίζονται στην οδηγία 

94/62/ΕΚ. Ωστόσο, η ανάκτηση ενέργειας 

θα μπορούσε να συνεχίσει να αποτελεί μία 

ενδεχόμενη επιλογή για τη διαχείριση 

συσκευασιών και αποβλήτων 

συσκευασιών μόνο εφόσον είναι τεχνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά 

δικαιολογημένη, γεγονός που θα 

απαιτήσει μια προσεκτική μελέτη 

αξιολόγησης επιπτώσεων που θα εξετάζει 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

συσκευασιών σε όλα τα στάδιά τους. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Οι εθνικές στρατηγικές των 

κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνουν 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης του 

κοινού με τη μορφή της παροχής 

διαφόρων κινήτρων και οφελών από τη 

χρήση προϊόντων που παράγονται από 

ανακυκλωμένα απόβλητα, ενθαρρύνοντας 

έτσι τις επενδύσεις στον τομέα της 

ανακύκλωσης. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η παρούσα οδηγία θέτει 

μακροπρόθεσμους στόχους για τη 

διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση 

και παρέχει στους οικονομικούς φορείς και 

στα κράτη μέλη σαφή κατεύθυνση για τις 

αναγκαίες επενδύσεις ώστε να επιτευχθούν 

οι στόχοι της. Τα κράτη μέλη, κατά την 

(8) Η παρούσα οδηγία θέτει 

μακροπρόθεσμους στόχους για τη 

διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση 

και παρέχει στους οικονομικούς φορείς και 

στα κράτη μέλη σαφή κατεύθυνση για τις 

αναγκαίες επενδύσεις ώστε να επιτευχθούν 

οι στόχοι της. Τα κράτη μέλη, κατά την 
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ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους 

για τη διαχείριση των αποβλήτων και τον 

σχεδιασμό των επενδύσεων σε υποδομές 

διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να 

κάνουν ορθή χρήση των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 

σύμφωνα με την ιεράρχηση των 

αποβλήτων, προωθώντας την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση. 

ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους 

για τη διαχείριση των αποβλήτων και τον 

σχεδιασμό των επενδύσεων σε υποδομές 

διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να 

κάνουν ορθή χρήση των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 

σύμφωνα με την ιεράρχηση των 

αποβλήτων, προωθώντας καταρχάς την 

πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση και 

ακολούθως την ανακύκλωση. Τα 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 

ταμεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για τη χρηματοδότηση αποτεφρωτήρων ή 

χώρων υγειονομικής ταφής. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Η χωριστή συλλογή θα πρέπει 

επίσης να ενισχυθεί περαιτέρω όσον 

αφορά τις συσκευασίες και τα 

απορρίμματα συσκευασίας. Ωστόσο, όταν 

βάσει ανάλυσης κύκλου ζωής προκύπτουν 

περιβαλλοντικά οφέλη, θα μπορούσαν να 

εφαρμόζονται εξαιρέσεις. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα κράτη μέλη, για να κρίνουν εάν 

οι στόχοι της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

έχουν επιτευχθεί, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να λάβουν υπόψη προϊόντα και 

συστατικά που προετοιμάστηκαν για 

επαναχρησιμοποίηση από 

αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση και συστήματα 

παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής. 

(11) Τα κράτη μέλη, για να κρίνουν εάν 

οι στόχοι της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

έχουν επιτευχθεί, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να λάβουν υπόψη προϊόντα και 

συστατικά που προετοιμάστηκαν για 

επαναχρησιμοποίηση από 

αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση και συστήματα 

παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής, 
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Για την εξασφάλιση εναρμονισμένων όρων 

για τους υπολογισμούς αυτούς, η Επιτροπή 

θα θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά 

με τον καθορισμό αναγνωρισμένων 

φορέων προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση καθώς και 

συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι 

επιστροφής και για τη συλλογή, την 

επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων. 

καθώς και φορείς ανακύκλωσης. Για την 

εξασφάλιση εναρμονισμένων όρων για 

τους υπολογισμούς αυτούς, η Επιτροπή θα 

θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 

τον καθορισμό αναγνωρισμένων φορέων 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 

καθώς και συστημάτων παρακράτησης 

ποσού έναντι επιστροφής και για τη 

συλλογή, την επαλήθευση και την υποβολή 

στοιχείων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία 

των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν 

σχετικά με την προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση, είναι απαραίτητο να 

θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την 

υποβολή εκθέσεων. Επίσης, είναι 

σημαντικό να θεσπιστούν πιο 

συγκεκριμένα οι κανόνες σύμφωνα με τους 

οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

γνωστοποιούν τι ανακυκλώνεται 

πραγματικά και μπορεί να προσμετρηθεί 

στην επίτευξη των στόχων της 

ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο 

γενικός κανόνας είναι ότι η υποβολή 

στοιχείων σχετικά με την επίτευξη των 

στόχων της ανακύκλωσης πρέπει να 

βασίζεται στις πληροφορίες για την τελική 

διαδικασία ανακύκλωσης. Προκειμένου να 

περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, θα 

πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, να αναφέρουν τα 

ποσοστά ανακύκλωσης βάσει της 

παραγωγής των εγκαταστάσεων διαλογής. 

Οι απώλειες βάρους υλικών ή ουσιών που 

οφείλονται σε φυσικές και/ή χημικές 

διεργασίες μεταποίησης που είναι εγγενείς 

στην τελική διαδικασία της ανακύκλωσης 

δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από το 

βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως 

(12) Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία 

των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν 

σχετικά με την προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση, είναι απαραίτητο να 

θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την 

υποβολή εκθέσεων. Τα δεδομένα αυτά θα 

πρέπει να συλλέγονται βάσει προτύπων 

και προδιαγραφών που υποστηρίζουν 

στόχους ανοικτών δεδομένων και θα 

πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα ως 

ανοικτά δεδομένα. Επίσης, είναι 

σημαντικό να θεσπιστούν πιο 

συγκεκριμένα οι κανόνες σύμφωνα με τους 

οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

γνωστοποιούν τι ανακυκλώνεται 

πραγματικά και μπορεί να προσμετρηθεί 

στην επίτευξη των στόχων της 

ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο 

γενικός κανόνας είναι ότι η υποβολή 

στοιχείων σχετικά με την επίτευξη των 

στόχων της ανακύκλωσης πρέπει να 

βασίζεται στις πληροφορίες για την τελική 

διαδικασία ανακύκλωσης. Προκειμένου να 

περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, θα 

πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, να αναφέρουν τα 

ποσοστά ανακύκλωσης βάσει της 

παραγωγής των εγκαταστάσεων διαλογής. 

Οι απώλειες βάρους υλικών ή ουσιών που 

οφείλονται σε φυσικές και/ή χημικές 
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ανακυκλωμένα. διεργασίες μεταποίησης που είναι εγγενείς 

στην τελική διαδικασία της ανακύκλωσης 

δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από το 

βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως 

ανακυκλωμένα. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την Επιτροπή προκειμένου 

να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία για τα απόβλητα σε όλα τα 

κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και 

η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με την εισαγωγή 

ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα 

στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

για υποβολή στοιχείων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με την εισαγωγή 

ποιοτικής έκθεσης ελέγχου των στοιχείων. 

(14) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την Επιτροπή προκειμένου 

να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία για τα απόβλητα σε όλα τα 

κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και 

η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με την εισαγωγή 

ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα 

στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

για υποβολή στοιχείων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με την εισαγωγή 

ποιοτικής έκθεσης ελέγχου των στοιχείων. 

Η ποιοτική έκθεση ελέγχου συντάσσεται 

βάσει εναρμονισμένου προτύπου. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρέχουν κίνητρα, ει δυνατόν, για τη 

χρήση υλικών όπως μόνιμα υλικά που 

έχουν ανώτερη αξία για την κυκλική 

οικονομία, καθώς μπορούν να 

ταξινομηθούν ως υλικά που μπορούν να 

ανακυκλωθούν χωρίς απώλεια ποιότητας, 

ανεξαρτήτως του πόσο συχνά 
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ανακυκλώνονται. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Σημαντικός στόχος της παρούσας 

οδηγίας είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες 

στην εσωτερική αγορά. Συνεπώς, η 

υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή 

σχετικά με τις επιπτώσεις της παρούσας 

οδηγίας στη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς αποτελεί σημαντικό μέτρο. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή και τη 

διασφάλιση συγκρισιμότητας των 

δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. 

Συνεπώς, κατά την προετοιμασία των 

εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των 

στόχων που ορίζονται στη οδηγία 

94/62/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη 

μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την 

Επιτροπή και τις εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες των κρατών μελών. 

(16) Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή και τη 

διασφάλιση συγκρισιμότητας των 

δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. 

Συνεπώς, κατά την προετοιμασία των 

εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των 

στόχων που ορίζονται στη οδηγία 

94/62/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν μια κοινή μεθοδολογία για 

τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων 
που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε 

συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες των κρατών μελών και τις 

εθνικές αρμόδιες αρχές διαχείρισης 

αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, δηλαδή, αφενός, να 

αποτραπούν ή να μειωθούν οι επιπτώσεις 

από συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας στο περιβάλλον και να 

εξασφαλιστεί, με τον τρόπο αυτό, υψηλό 

επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και, 

αφετέρου, να διασφαλιστεί η λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς και να αποτραπεί 

η πρόκληση εμποδίων στο εμπόριο και 

στρεβλώσεων και περιορισμών στον 

ανταγωνισμό εντός της Ένωσης, δεν 

μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της 

κλίμακας ή των επιπτώσεων των μέτρων, 

να επιτευχθούν ενδεχομένως καλύτερα σε 

επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 

θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η 

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο 

που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, 

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, δηλαδή να αποτραπούν 

ή να μειωθούν οι επιπτώσεις από 

συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας στο περιβάλλον και να 

εξασφαλιστεί, με τον τρόπο αυτό, υψηλό 

επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 

αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας ή των 

επιπτώσεων των μέτρων, να επιτευχθούν 

ενδεχομένως καλύτερα σε επίπεδο 

Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 

μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η 

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο 

που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 

διασφαλίσουν την εφαρμογή απαιτήσεων 

υψηλού επιπέδου για την υγεία και την 

ασφάλεια στον χώρο εργασίας για όλους 

τους εργαζομένους της ΕΕ, σύμφωνα με 

την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία και 

ανάλογα με τους ιδιαίτερους κινδύνους 

που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε 

ορισμένους τομείς παραγωγής, 

ανακύκλωσης και αποβλήτων. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21β) Στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, η διάθεση των 

συσκευασιών δεν εξαρτάται από τους 

τελικούς καταναλωτές ούτε είναι δική 

τους επιλογή, αλλά μάλλον από τους 

παραγωγούς. Τα προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 

αποτελούν κατάλληλο μέσο, τόσο για την 

πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων 

συσκευασίας, όσο και για τη δημιουργία 

συστημάτων που εγγυώνται την 

ανάκτηση και/ή συλλογή 

χρησιμοποιημένων συσκευασιών και/ή 

απορριμμάτων συσκευασίας από τον 

καταναλωτή ή άλλον τελικό χρήστη ή 

από το ρεύμα των απορριμμάτων, και την 

επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση -

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης- 

των συλλεγόμενων συσκευασιών και/ή 

απορριμμάτων συσκευασίας. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –  σημείο 1 (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ  

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην 

εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που 

αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιών 

και των απορριμμάτων συσκευασίας, 

προκειμένου, αφενός, να προληφθούν και 

να μειωθούν οι επιπτώσεις τους επί του 

περιβάλλοντος όλων των κρατών μελών 

καθώς και των τρίτων χωρών, 

εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, 

«1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην 

εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που 

αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιών 

και των απορριμμάτων συσκευασίας, 

προκειμένου να προληφθούν και να 

μειωθούν οι επιπτώσεις τους επί του 

περιβάλλοντος όλων των κρατών μελών 

καθώς και των τρίτων χωρών, 

εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, 
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υψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος, και, αφετέρου, να 

διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και να αποφευχθούν εμπόδια στο 

εμπόριο καθώς και στρεβλώσεις και 

περιορισμοί του ανταγωνισμού εντός της 

Κοινότητας. 

υψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.»· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 «2α. «συσκευασία βιολογικής 

προέλευσης»: κάθε συσκευασία η οποία 

προέρχεται από υλικά βιολογικής 

προέλευσης, με εξαίρεση υλικά 

ενσωματωμένα σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς και/ή απολιθωμένα·» 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 3 – σημείο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) στο άρθρο 3, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 (12α) «συσκευασία πολλαπλών 

στρωμάτων»: συσκευασία που 

αποτελείται από περισσότερα του ενός 

στρώματα υλικού. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
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Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αυτά τα άλλα μέτρα μπορούν να 

συνίστανται σε εθνικά προγράμματα, 

κίνητρα μέσω προγραμμάτων 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 

προκειμένου να ελαχιστοποιείται η 
περιβαλλοντική επίπτωση της 

συσκευασίας, ή παρεμφερείς δράσεις οι 

οποίες εγκρίνονται, εφόσον χρειάζεται, σε 

συνεννόηση με τους οικονομικούς 

παράγοντες, και σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις 

πολλαπλές πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνονται εντός των κρατών μελών 

όσον αφορά την πρόληψη.  Αυτά τα 

μέτρα είναι σύμφωνα με τους στόχους 

της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 1. 

Αυτά τα άλλα μέτρα ευθυγραμμίζονται με 

τους στόχους της παρούσας οδηγίας που 

διατυπώνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

1 και με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, δηλαδή 

συμβάλλουν στην επίτευξη μιας 

διατηρήσιμης μείωσης του 

δημιουργούμενου όγκου απορριμμάτων 

συσκευασίας, αποτρέπουν τη χρήση 

συσκευασιών και ελαχιστοποιούν την 

περιβαλλοντική επίπτωση της 

συσκευασίας. Τα μέτρα αυτά συνίστανται 

σε προγράμματα διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού, όπως αυτά ορίζονται 

στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, και σε άλλα 

εθνικά προγράμματα που 

προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι 

ενέργειες αυτές  εγκρίνονται, εφόσον 

χρειάζεται, σε συνεννόηση με 

οικονομικούς παράγοντες και ΜΚΟ.  

Σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός 

των κρατών μελών όσον αφορά την 

πρόληψη.  

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –  σημείο 2 α (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

προστίθενται τα εξής εδάφια: 

 «Οι οικονομικοί παράγοντες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 

πλαστικών συσκευασιών επωφελούνται 

από τα ακόλουθα οικονομικά κίνητρα, 

εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν 

προσδιορίσει ότι, για συγκεκριμένους 
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τύπους συσκευασιών, αυτό είναι τεχνικώς 

ανέφικτο ή παρουσιάζει υπέρμετρο 

κίνδυνο για τη δημόσια υγεία: 

 α) οι παραγωγοί συσκευασιών οι 

οποίοι μειώνουν την ποσότητα 

χρωστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 

σε δοχεία συσκευασίας από άκαμπτο 

πλαστικό τα οποία διατίθενται στην 

αγορά, επωφελούνται από μειωμένο 

επίπεδο χρηματοδοτικής συνεισφοράς 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, 

διαβαθμισμένο ανάλογα με την ποσότητα 

χρωστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 

στην αρχική άκαμπτη πλαστική 

συσκευασία· 

 β) οι οικονομικοί παράγοντες οι 

οποίοι χρησιμοποιούν επαναπληρώσιμα 

πλαστικά ή γυάλινα δοχεία επωφελούνται 

από μειωμένο επίπεδο χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού, ανάλογα με την ποσότητα 

επαναπληρώσιμων δοχείων που 

χρησιμοποιούνται από τον παράγοντα, 

όπου είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Η Επιτροπή εκδίδει τις αναγκαίες 

εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή 

των διατάξεων της παρούσας 

παραγράφου το αργότερο έως ... 

[δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που αναφέρεται στο άρθρο 21 

παράγραφος 2.»· 

 

Τροπολογία 26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –  σημείο 2 β (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (2β) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο 

: 

2.  Η Επιτροπή συμβάλλει στην 

προαγωγή της πρόληψης ενθαρρύνοντας 

την ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών 

προτύπων, σύμφωνα με το άρθρο 10.  Τα 

πρότυπα αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής 

επίπτωσης της συσκευασίας σύμφωνα με 

τα άρθρα 9 και 10. 

«2. Η Επιτροπή συμβάλλει στην 

προαγωγή της πρόληψης ενθαρρύνοντας 

την ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών 

προτύπων, σύμφωνα με το άρθρο 10. Τα 

πρότυπα αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής 

επίπτωσης της συσκευασίας σύμφωνα με 

τα άρθρα 9 και 10, στη μείωση της 

ποσότητας των συσκευασιών και στην 

εξάλειψη των υπερβολικών 

συσκευασιών.» 

 

Τροπολογία 27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –  σημείο 2 γ (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (2γ) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο 

: 

3.  Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 

απαιτείται, προτάσεις μέτρων για την 

ενίσχυση και τη συμπλήρωση της επιβολής 

των βασικών υποχρεώσεων και για να 

διασφαλισθεί ότι μια νέα συσκευασία 

εισάγεται στην αγορά μόνον αφού ο 

παραγωγός έχει λάβει κάθε απαραίτητο 

μέτρο για την ελαχιστοποίηση της 

περιβαλλοντικής της επίπτωσης χωρίς να 

τίθενται σε κίνδυνο οι βασικές λειτουργίες 

της εν λόγω συσκευασίας. 

«3. Το αργότερο έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή υποβάλλει 

προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση και τη 

συμπλήρωση της επιβολής των βασικών 

υποχρεώσεων και για να διασφαλισθεί ότι 

μια νέα συσκευασία εισάγεται στην αγορά 

μόνον αφού ο παραγωγός έχει λάβει κάθε 

απαραίτητο μέτρο για την ελαχιστοποίηση 

της περιβαλλοντικής της επίπτωσης χωρίς 

να τίθενται σε κίνδυνο οι βασικές 

λειτουργίες της εν λόγω συσκευασίας. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει 

πρόταση μέτρων για τις μη 

ανακυκλώσιμες συσκευασίες, τις 

συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες, τις συσκευασίες μίας χρήσης και 

τις υπερβολικές συσκευασίες, καθώς και 

για τη μείωση των συσκευασιών, και 
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αξιολογεί τη δυνατότητα θέσπισης 

περιορισμών στην αγορά για τα είδη αυτά 

σε επίπεδο Ένωσης.» 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (2δ) το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Επαναχρησιμοποίηση «Επαναχρησιμοποίηση 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν 

τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης των 

συσκευασιών, που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά τρόπο 

αβλαβή για το περιβάλλον, σύμφωνα με τη 

συνθήκη.   

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τα 

συστήματα επαναχρησιμοποίησης των 

συσκευασιών, που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά τρόπο 

αβλαβή για το περιβάλλον, σύμφωνα με τη 

Συνθήκη. 

 Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να 

υποστηρίζουν τη θέσπιση συστημάτων 

παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής 

για τις επαναχρησιμοποιήσιμες 

συσκευασίες, μεταξύ άλλων και μέσω 

προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού, και να προσφέρουν τα 

κατάλληλα κίνητρα στους παραγωγούς 

επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών. 

 2. Οι επαναχρησιμοποιήσιμες 

συσκευασίες που συλλέγονται μέσω 

συστήματος παρακράτησης ποσού έναντι 

επιστροφής μπορούν να συνυπολογίζονται 

για την επίτευξη των στόχων πρόληψης 

που καθορίζονται από τα εθνικά 

προγράμματα πρόληψης τα οποία 

θεσπίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που 

ορίζονται στο άρθρο 4.» 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 
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Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2025, τουλάχιστον το 65% κατά βάρος του 

συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας 

θα πρέπει να προετοιμάζονται για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση· 

στ) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2025, τουλάχιστον το 65% κατά βάρος του 

συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας 

θα πρέπει να προετοιμάζονται για 

επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2030, τουλάχιστον το 75 % κατά βάρος 

του συνόλου των απορριμμάτων 

συσκευασίας θα πρέπει να 

προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση· 

η) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2030, τουλάχιστον το 75 % κατά βάρος 

του συνόλου των απορριμμάτων 

συσκευασίας θα πρέπει να 

προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση 

ή ανακύκλωση· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) Στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η 

εξής παράγραφος: 

 «1α. Για τον υπολογισμό των στόχων 

που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 

κατά περίπτωση, η ποσότητα 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που 

υφίσταται αναερόβια ή αερόβια 

επεξεργασία μπορεί να λογίζεται ως 

ανακυκλωμένη όταν η εν λόγω 

επεξεργασία παράγει λίπασμα, χώνεμα ή 
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άλλο υλικό, το βασικό μέρος του οποίου 

χρησιμοποιείται, κατόπιν περαιτέρω 

αναγκαίας επεξεργασίας, ως 

ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία.» 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα απορρίμματα συσκευασίας που 

εξάγονται από την Ένωση προσμετρούνται 

στην επίτευξη των στόχων που 

καθορίζονται στην παράγραφο 1 από το 

κράτος μέλος στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η συλλογή των 

απορριμμάτων συσκευασίας, μόνο εάν 

τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6α 

παράγραφος 4 και αν, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (*), ο εξαγωγέας μπορεί να 

αποδείξει ότι η μεταφορά των αποβλήτων 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν 

λόγω κανονισμού και ότι η επεξεργασία 

των αποβλήτων εκτός της Ένωσης 

πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες 

ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της σχετικής 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης. 

2. Τα απορρίμματα συσκευασίας που 

εξάγονται από την Ένωση προσμετρούνται 

στην επίτευξη των στόχων που 

καθορίζονται στην παράγραφο 1 από το 

κράτος μέλος στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η συλλογή των 

απορριμμάτων συσκευασίας, μόνο εάν 

τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6α 

παράγραφος 4 και αν, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (*), ο εξαγωγέας αποδεικνύει 

ότι η μεταφορά των αποβλήτων 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν 

λόγω κανονισμού και ότι η επεξεργασία 

των αποβλήτων εκτός της Ένωσης 

ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας και το σύνολο της 

σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 

της νομοθεσίας για την υγεία και την 

ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ  

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) Στο άρθρο 6 παρεμβάλλεται η 
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εξής παράγραφος: 

 «3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιλέγουν την ανάκτηση ενέργειας για 

περιβαλλοντικούς, τεχνικούς και 

οικονομικούς λόγους, όπου είναι 

προτιμότερη από την ανακύκλωση 

υλικών.» 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ β (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 γβ) στο άρθρο 6, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, όπου 

ενδείκνυται, τη χρησιμοποίηση υλικών 

που προέρχονται από ανακυκλωμένα 

απορρίμματα συσκευασίας για την 

παραγωγή συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων: 

«4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 

χρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται 

από ανακυκλωμένα απορρίμματα 

συσκευασίας για την παραγωγή 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων: 

α) βελτιώνοντας τις συνθήκες της 

αγοράς για τα εν λόγω υλικά· 

α) βελτιώνοντας τις συνθήκες της 

αγοράς και αναθεωρώντας τη νομοθεσία 

που ενδέχεται να θέτει εμπόδια στη 

χρήση των εν λόγω υλικών· 

β) επανεξετάζοντας τους 

υφιστάμενους κανονισμούς που 

εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών 

αυτών. 

β) επανεξετάζοντας τους 

υφιστάμενους κανονισμούς που 

εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών 

αυτών, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας· 

 β α) θεσπίζοντας φορολογικά και 

οικονομικά κίνητρα για τη χρήση 

ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας, 

καθώς και φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια 

για τις δημόσιες συμβάσεις· 

 β β) προωθώντας υλικά τα οποία, όταν 

ανακυκλώνονται σε υλικά που έρχονται 

σε επαφή με τρόφιμα, δεν θέτουν σε 

κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία· 
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 β γ)  προωθώντας τη χρήση υλικών που 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να 

ανακυκλωθούν χωρίς απώλειες ως προς 

την ποιότητα, ανεξαρτήτως του πόσο 

συχνά επαναχρησιμοποιούνται ή 

ανακυκλώνονται.» 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) διαγράφονται οι παράγραφοι 5, 8 

και 9. 

δ) οι παράγραφοι 5 και 9 

διαγράφονται και η παράγραφος 8 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

 «Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 

λαμβάνοντας υπόψη τις μεμονωμένες 

συνθήκες κάθε κράτους μέλους. Η 

αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά 

τριετία και να υποβάλλεται έκθεση 

αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο.» 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ  

Άρθρο 6 – παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) Προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 11α: 

 «11α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 6β, μπορούν να 

παραχωρούνται εξαιρέσεις σε κράτη 

μέλη, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 

κατάσταση καθενός, όσον αφορά το 



 

PE582.211v02-00 24/33 AD\1106291EL.docx 

EL 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των στόχων 

που καθορίζονται στην παράγραφο 1 

στοιχεία στ) έως θ), εφόσον 

εξασφαλίζεται μια πορεία σταδιακής 

προσέγγισης των στόχων αυτών, 

λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων 

που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6β 

παράγραφος 2 στοιχείο β).»· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα κράτη μέλη μπορούν να 

λαμβάνουν υπόψη προϊόντα και 

συστατικά προετοιμασμένα για 

επαναχρησιμοποίηση από 

αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση ή συστήματα 

παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής. 

Για τον υπολογισμό του 

αναπροσαρμοσμένου ποσοστού των 

απορριμμάτων συσκευασιών που 

προετοιμάστηκαν για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, 

λαμβανομένου υπόψη του βάρους των 

προϊόντων και των συστατικών που 

προετοιμάστηκαν για 

επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν επαληθευμένα στοιχεία 

από τους φορείς εκμετάλλευσης και 

εφαρμόζουν τον τύπο που παρατίθεται 

στο παράρτημα IV. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5α) Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι καθιερώνονται 

συστήματα προκειμένου να επιτυγχάνεται: 

«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι καθιερώνονται 

συστήματα, παραδείγματος χάρη 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού, προκειμένου να 

επιτυγχάνεται: " 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 7α 

 Μείωση των συσκευασιών και των 

απορριμμάτων συσκευασίας στο 

θαλάσσιο περιβάλλον 

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν την 

είσοδο απορριμμάτων συσκευασίας από 

την επικράτειά τους στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Τα μέτρα αυτά 

περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα: 

 α) την έγκριση ενός δεσμευτικού 

στόχου μείωσης των απορριμμάτων 

συσκευασίας κατά 50% έως το 2025 

έναντι των επιπέδων του 2015· 

 β) τη θέσπιση και την εφαρμογή 

προγραμμάτων μέτρησης και 

παρακολούθησης των απορριμμάτων 

συσκευασίας που εισέρχονται στο 

θαλάσσιο περιβάλλον· 

 γ) την έγκριση συγκεκριμένων 

μέτρων για τη μείωση των βασικών 
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πηγών απορριμμάτων συσκευασίας που 

συναντώνται στο θαλάσσιο περιβάλλον 

και στις παραλίες ανά περιφέρεια, 

συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

αύξησης της ευαισθητοποίησης, 

οικονομικών μέσων και κινήτρων, καθώς 

και περιορισμών διάθεσης στην αγορά. 

 2. Έως [x] κάθε έτους, τα κράτη 

μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή 

αναφέροντας την πρόοδο που έχουν 

σημειώσει όσον αφορά τη μείωση της 

εισόδου απορριμμάτων συσκευασίας από 

την επικράτειά τους στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, περιλαμβανομένης της 

περιγραφής των μέτρων που θεσπίστηκαν 

δυνάμει της παραγράφου 1 και των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους. 

 3. Η Επιτροπή εκδίδει τις 

απαραίτητες εκτελεστικές πράξεις για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου έως ... 

[δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που αναφέρεται στο άρθρο 21 

παράγραφος 2.»· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5γ) Το άρθρο 8 παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2.  Για να διευκολύνεται η συλλογή, η 

επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, 

πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία η 

φύση του ή των χρησιμοποιούμενων 

υλικών συσκευασίας, για λόγους 

αναγνώρισης και ταξινόμησης από την 

ενδιαφερόμενη βιομηχανία με βάση την 

«2. Για να διευκολύνεται η συλλογή, η 

επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, 

στη συσκευασία πρέπει να περιέχονται 

πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τον 

σκοπό αυτόν. Ειδικότερα, πρέπει να 

αναφέρεται στη συσκευασία η φύση του ή 

των χρησιμοποιούμενων υλικών 
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απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής(13).  συσκευασίας, για λόγους αναγνώρισης και 

ταξινόμησης από την ενδιαφερόμενη 

βιομηχανία με βάση την απόφαση 

97/129/ΕΚ της Επιτροπής(13).»· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ 

Οδηγία 92/64/ΕΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3β. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού 

ελέγχου και έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή του άρθρου 6α παράγραφος 4. 

3β. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού 

ελέγχου και έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή του άρθρου 6α παράγραφος 4. Η 

έκθεση ποιοτικού ελέγχου συντάσσεται 

βάσει εναρμονισμένου προτύπου. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3γ. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα 

στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση 

σχετικά με τα αποτελέσματα της 

επανεξέτασης. Η έκθεση αυτή 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση της 

οργάνωσης της συλλογής στοιχείων, τις 

πηγές στοιχείων και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη, καθώς 

και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την 

επικαιρότητα και τη συνέπεια των εν λόγω 

στοιχείων. Η αξιολόγηση μπορεί να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για 

βελτίωση. Η έκθεση συντάσσεται κάθε 

τρία έτη. 

3γ. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα 

στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση 

σχετικά με τα αποτελέσματα της 

επανεξέτασης. Η έκθεση αυτή 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση της 

οργάνωσης της συλλογής στοιχείων, τις 

πηγές στοιχείων και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη, καθώς 

και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την 

επικαιρότητα και τη συνέπεια των εν λόγω 

στοιχείων, αλλά και τη διαθεσιμότητα 

ανοικτών δεδομένων. Η αξιολόγηση 

μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση 
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συντάσσεται κάθε τρία έτη. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τον καθορισμό του 

μορφότυπου για την υποβολή στοιχείων 

σύμφωνα με την παράγραφο 3α. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. 

3δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τον καθορισμό του 

μορφότυπου για την υποβολή στοιχείων 

σύμφωνα με την παράγραφο 3α, καθώς 

και για την έκθεση ποιοτικού ελέγχου που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3β, που θα 

υποστηρίζουν τους στόχους της 

επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων 

και της διαθεσιμότητας ανοικτών 

δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (7α) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει των 

σχετικών διατάξεων της συνθήκης, 

εγκρίνει οικονομικά μέσα προκειμένου να 

προωθήσει την υλοποίηση των στόχων της 

παρούσας οδηγίας.  Ελλείψει τέτοιων 

μέτρων, τα κράτη μέλη μπορούν να 

θεσπίζουν, σύμφωνα με τις αρχές που 

διέπουν την πολιτική της Κοινότητας στον 

τομέα του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων 

της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και 

«Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει των 

σχετικών διατάξεων της συνθήκης, 

εγκρίνει οικονομικά μέσα προκειμένου να 

προωθήσει την υλοποίηση των στόχων της 

παρούσας οδηγίας.  Ελλείψει τέτοιων 

μέτρων, τα κράτη μέλη μπορούν να 

θεσπίζουν, σύμφωνα με τις αρχές που 

διέπουν την πολιτική της Κοινότητας στον 

τομέα του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων 

της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και 
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τηρουμένων των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη συνθήκη, μέτρα για την 

υλοποίηση των αυτών στόχων.» 

τηρουμένων των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη συνθήκη, μέτρα για την 

υλοποίηση των αυτών στόχων. Τα μέτρα 

αυτά μπορούν να αποτελούν μέρος 

προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού, διαφοροποιημένων τελών για 

συσκευασίες μίας χρήσης, συστημάτων 

πληρωμής κατά την απόρριψη και 

συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι 

επιστροφής.» 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Άρθρο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 15α 

 Γενικές απαιτήσεις για τα προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα 

με το άρθρο 8 και το άρθρο 8α της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ* ισχύουν και για τις 

συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας. 

 ________________ 

 * Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312, 21.11.2018, σ. 3).» 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – παράγραφος - 1 (νέα) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Παράρτημα II – σημείο 1 – περίπτωση 1 



 

PE582.211v02-00 30/33 AD\1106291EL.docx 

EL 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Στο παράρτημα II σημείο 1,  η 

περίπτωση 1 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

- Οι συσκευασίες πρέπει να 

σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 

διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που 

να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή 

την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης 

της ανακύκλωσής τους, και να περιορίζει 

στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο 

περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των 

απορριμμάτων συσκευασίας ή των 

καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης 

απορριμμάτων συσκευασίας. 

«- Οι συσκευασίες πρέπει να 

σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 

διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που 

να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή 

την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης 

της ανακύκλωσής τους σύμφωνα με την 

αρχή της ιεράρχησης στη διαχείριση των 

αποβλήτων, και να περιορίζει στο 

ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο 

περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των 

απορριμμάτων συσκευασίας ή των 

καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης 

απορριμμάτων συσκευασίας. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – παράγραφος -1α (νέα) 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Στο παράρτημα II, το σημείο 3 στοιχείο 

α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

«α) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό 

μορφή ανακύκλωσης υλικών 

«α) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό 

μορφή ανακύκλωσης υλικών 

Οι συσκευασίες πρέπει να 

κατασκευάζονται κατά τρόπο που να 

επιτρέπουν την ανακύκλωση ορισμένου 

ποσοστού κατά βάρος των υλικών που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 

αγορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 

της Κοινότητας. Αυτό το ποσοστό μπορεί 

να ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο του 

υλικού που αποτελεί τη συσκευασία.» 

Οι συσκευασίες πρέπει να 

κατασκευάζονται κατά τρόπο που να είναι 

τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά 

εφικτή η ανακύκλωσή τους, λαμβάνοντας 

υπόψη τη διαλογή, τον καθαρισμό και την 

κλίμακα των χρησιμοποιούμενων 

μορφότυπων και υλικών ώστε να 
επιτρέπουν την ανακύκλωση ορισμένου 

ποσοστού κατά βάρος των υλικών που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 

αγορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 

της Κοινότητας. Αυτό το ποσοστό μπορεί 

να ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο του 
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υλικού που αποτελεί τη συσκευασία. Οι 

μορφότυποι και τα υλικά που εμποδίζουν 

τη διαλογή ή την επανεπεξεργασία 

αντικαθίστανται με γνωστές και 

αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις.» 
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