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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα δέσμη μέτρων για την 

κυκλική οικονομία, που περιλαμβάνει το Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και 

τέσσερις νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα. Στόχος της παρούσας νομοθετικής 

πρότασης είναι ο ορισμός στόχων για τη μείωση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 

στόχων που αφορούν την υγειονομική ταφή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

αποβλήτων, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Στην πρόταση ορίζεται επίσης μια 

φιλόδοξη και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη πορεία για τη διαχείριση των αποβλήτων και τις 

δραστηριότητες ανακύκλωσης.  

 

Aν και η επιτροπή ITRE αποφάσισε να χωρίσει την δέσμη σε τέσσερις χωριστούς φακέλους, 

οι φάκελοι αυτοί είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Πολλές από τις αλλαγές που 

αφορούν τις στατιστικές και τους ορισμούς των αποβλήτων παρουσιάζονται στην οδηγία - 

πλαίσιο για τα απόβλητα, ενώ οι στόχοι και οι υποχρεώσεις που βασίζονται σε αυτούς τους 

ορισμούς ή τις στατιστικές παρουσιάζονται σε τρεις άλλες οδηγίες. Κατά συνέπεια, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ όλων των φακέλων.  

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεωρημένη 

πρόταση του ΕΚ, διότι συνιστά ευρύτερη, πιο ολιστική και πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Η 

αξιόπιστη γνωστοποίηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι 

πράγματι βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 

κρατών μελών και για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ. Χρειάζεται 

αναμφισβήτητα περαιτέρω βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Οι στόχοι που προτείνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι φιλόδοξοι, αλλά ρεαλιστικοί και εφικτοί για όλα τα 

κράτη μέλη, διαφορετικά η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο κατακερματισμού της 

εσωτερικής αγοράς και της ύπαρξης αποκλεισμών και, επομένως ανισοτήτων στην ανάπτυξη 

αυτού του τομέα.  Ένα μακροπρόθεσμο όραμα με αρκετά φιλόδοξους στόχους είναι ο σωστός 

τρόπος για να προχωρήσουμε. Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης εξακολουθεί να έχει 

αμφιβολίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των στόχων, 

ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητά τους. Επίσης, μετά τη συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων 

στοιχείων, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σε κατάλληλο επίπεδο. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει επίσης αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η πρόταση 

δεν εστιάζει σε κανένα απολύτως σημείο της στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση που θα 

έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης.  

 

Στόχος των τροποποιητικών οδηγιών για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τις 

ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών, και τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι να 

απλοποιηθεί η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη. Η θέση του συντάκτη της 

γνωμοδότησης είναι να απλουστευθεί η νομοθεσία για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να 

μην τους επιβληθούν και άλλες περιττές υποχρεώσεις και να δημιουργηθούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά. Δεν είναι ευκταία η δημιουργία ενός 

νέου πρόσθετου κανονισμού, αλλά είναι προτιμότερο να δημιουργηθεί για τις επιχειρήσεις 

ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να εφαρμόζουν τις πιο αποτελεσματικές από 

περιβαλλοντική και οικονομική άποψη λύσεις, σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 

της δημιουργίας φορολογικών κινήτρων και της υποστήριξης της βιομηχανικής συμβίωσης, 

προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες που να επιτρέπουν στους κατασκευαστές να 
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αντεπεξέρχονται στις ευθύνες τους. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης διερωτάται, ωστόσο, 

κατά πόσο η πρόταση της Επιτροπής για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές θα 

οδηγήσει σε τέτοια συμπεράσματα.  

 

Εάν η ΕΕ επιθυμεί να εξετάσει ρεαλιστικά το ενδεχόμενο μετάβασης στην κυκλική 

οικονομία, είναι ανάγκη να δημιουργήσει κατάλληλη υποδομή και μια ανοικτή αγορά για τη 

μεταφορά και τη διαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα και στο 

μέλλον, ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων 

μέσω της ΕΕ. O συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει, ως εκ τούτου, να εξετάσει η 

Επιτροπή τη σκοπιμότητα της δημιουργίας μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για τη 

διοικητική διαδικασία για τις μεταφορές αποβλήτων, με στόχο τη μείωση της διοικητικής 

επιβάρυνσης και την επιτάχυνση της διαδικασίας.  

 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του πλαισίου είναι η επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά την χωριστή συλλογή τους. H χωριστή συλλογή 

των ΑΗΗΕ δεν έχει νόημα εάν δεν ακολουθείται από κατάλληλη επεξεργασία. Δεδομένου ότι 

ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη θεσπίσει υποχρεωτικά πρότυπα για την επεξεργασία 

των ΑΗΗΕ (σειρά EN 50625), ο συντάκτης της γνωμοδότησης καλεί την Επιτροπή να λάβει 

μέτρα για να καταστεί υποχρεωτική η συμμόρφωση με τη σειρά EN 50625 για την 

επεξεργασία των ΑΗΗΕ. 

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θα ήθελε επίσης να επιστήσει την προσοχή στις εξαγωγές 

των προϊόντων που θεωρούνται ηλεκτρονικά απόβλητα και δευτερογενείς πρώτες ύλες 

(ΑΗΗΕ αλλά και παλιοσίδερα, πλαστικό κ.λπ.) εκτός της ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στην παρακολούθηση της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης αυτών των 

υλικών εκτός της επικράτειάς της, όπως αναφέρεται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, αλλά 

και στις παράνομες εξαγωγές αυτών των πρώτων υλών στις τρίτες χώρες, η οποία αποτελεί 

κυρίως ζήτημα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πρόταση της Επιτροπής για τη 

νομοθεσία περί αποβλήτων δεν παρέχει περιθώρια για την αντιμετώπιση αυτών των 

ζητημάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει, ωστόσο, να εξετάσει αυτό το ζήτημα κατά την 

αναθεώρηση του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων και της συναφούς νομοθεσίας, με 

σκοπό να αποτραπούν οι εξαγωγές εκτός της ΕΕ και να εστιασθεί η προσοχή στην εφαρμογή 

και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή εργάζεται 

για την εκπόνηση περαιτέρω προτάσεων σε τομείς όπως ο οικολογικός σχεδιασμός ή η 

εφαρμογή ορισμένων οδηγιών, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον περιορισμό της 

παράνομης εξαγωγής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

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 της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) 

της ΣΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των 

αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

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 και τη συνετή και 

ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 

πόρων, καθώς 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 και τη συνετή και 

ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 

πόρων, την προώθηση μιας πιο κυκλικής 

οικονομίας, την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και τη μείωση του επιπέδου 

εξάρτησης της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν 

η αποτελεσματικότητα και η χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας στη διαχείριση 

των δευτερογενών πρώτων υλών, ενώ θα 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις 

προσπάθειες Ε&Α για την επίτευξη αυτού 

του στόχου. Η Επιτροπή θα πρέπει 

επίσης να εξετάσει τη δυνατότητα να 

υποβάλει πρόταση σχετικά με την 

ιεραρχία αποβλήτων με σκοπό την 

υποστήριξη της δημιουργίας μιας 

ενωσιακής αγοράς δευτερογενών πρώτων 
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υλών. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Το βιομηχανικό τοπίο έχει αλλάξει 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως 

αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων 

και της αυξημένης παγκοσμιοποίησης 

των εμπορευματικών ροών. Οι 

παράγοντες αυτοί θέτουν νέες προκλήσεις 

για τη διαχείριση και την επεξεργασία 

των αποβλήτων όσον αφορά την 

περιβαλλοντική ευθύνη, οι οποίες θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ένταση 

της έρευνας σε συνδυασμό με στοχευμένα 

νομοθετικά μέσα. Η προγραμματισμένη 

απαρχαίωση καθίσταται διαρκώς 

μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι εγγενώς 

αντιφατική με τους στόχους της κυκλικής 

οικονομίας, θα πρέπει δε, ως εκ τούτου, 

να αντιμετωπιστεί με στόχο να εξαλειφθεί 

τελικά, μέσα από μια συντονισμένη 

προσπάθεια όλων των κύριων 

ενδιαφερομένων, της βιομηχανίας, των 

πελατών και των ρυθμιστικών αρχών. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των 

κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά 

με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία 

και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση 

ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα 

(3) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των 

κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά 

με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία 

και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με τη θέσπιση 

εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τη 
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στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση 

έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. 

συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 

και με την καθιέρωση ενός ενιαίου 

σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία 

σχετικά με τα απόβλητα, το οποίο θα 

πρέπει να είναι η Eurostat, και με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση 

έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων, 

που θα πρέπει να έχει εναρμονισμένη 

μορφή. Η αξιόπιστη υποβολή 

συγκρίσιμων 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 εφαρμογής σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, 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. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν ότι η χωριστή συλλογή των 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) θα 

ακολουθείται από την κατάλληλη 

επεξεργασία. Εάν μόνο ορισμένες, αλλά 

όχι όλες, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας 

ΑΗΗΕ εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους 

επεξεργασίας, θα προκύψουν 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Στην οδηγία 

2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, 

σχετικά με τα απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
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ανατίθεται στην Επιτροπή να αναπτύξει 

κοινά πρότυπα για την επεξεργασία των 

ΑΗΗΕ (σειρά EN 50625). Προκειμένου 

να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού και συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία για τα απόβλητα και την 

έννοια της κυκλικής οικονομίας, η 

Επιτροπή πρέπει να εκδώσει εκτελεστική 

πράξη για να καταστούν τα πρότυπα 

αυτά νομικώς δεσμευτικά. 

 _____________________ 

 1α Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 197 της 

24.7.2012, σ. 38). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

(4) Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για 

την αποτελεσματική εφαρμογή και τη 

διασφάλιση της συγκρισιμότητας των 

στοιχείων επί ίσοις όροις μεταξύ των 

κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την 

εκπόνηση των εκθέσεων σχετικά με τη 

συμμόρφωση προς τους στόχους που 

ορίζονται στις εν λόγω οδηγίες, 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. 

διαγράφεται  

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η ιεραρχία αποβλήτων που 

καθορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ 

ισχύει ως σειρά προτεραιότητας στην 

ενωσιακή νομοθεσία για την πρόληψη και 

διαχείριση των αποβλήτων. Η ιεραρχία 

αυτή εφαρμόζεται επομένως στο πλαίσιο 

των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους, των ηλεκτρικών στηλών και 

των συσσωρευτών και των αποβλήτων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 

και των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Κατά την 

υλοποίηση του στόχου της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 

ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες της 

ιεραρχίας αποβλήτων και να 

εξασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή 

αυτών των προτεραιοτήτων. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 

να διευκολυνθεί και να καταστεί λιγότερο 

δαπανηρή η μεταφορά αποβλήτων στο 

εσωτερικό της Ένωσης, με απλούστερες 

διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και 

ταυτόχρονη τήρηση των περιβαλλοντικών 

προτύπων. H Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1a. 

 ______________ 

 1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για 

τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 
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12.7.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Δεδομένου ότι υπάρχει 

αυξανόμενη ανάγκη για διαχείριση και 

ανακύκλωση των αποβλήτων στην 

Ένωση, σύμφωνα με την κυκλική 

οικονομία, θα πρέπει να δοθεί έμφαση 

στο να εξασφαλίζεται ότι η μεταφορά 

αποβλήτων συνάδει με τις αρχές και τις 

απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ιδίως δε με τις αρχές της 

εγγύτητας, της προτεραιότητας στην 

αξιοποίηση και της αυτάρκειας. H 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη 

σκοπιμότητα της δημιουργίας 

μονοαπευθυντικής υπηρεσίας για τη 

διοικητική διαδικασία της μεταφοράς 

αποβλήτων, με στόχο τη μείωση της 

διοικητικής επιβάρυνσης. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η 

παράνομη μεταφορά αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Κατά τη θέσπιση της παρούσας 

οδηγίας λήφθηκαν υπόψη οι δεσμεύσεις 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας, η δε υλοποίησή της θα 

πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις που περιέχονται στην ίδια 

συμφωνία. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα) 

Οδηγία 2000/53/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Το άρθρο 8 παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν 

πληροφορίες αποσυναρμολόγησης για 

κάθε νέο τύπο οχήματος που διατίθεται 

στην αγορά εντός έξι μηνών από τη 

διάθεσή του στην αγορά. Οι εν λόγω 

πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται 

από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 

προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

προσδιορίζουν τα διάφορα 

κατασκευαστικά στοιχεία και υλικά του 

οχήματος, καθώς και τα σημεία όπου 

ευρίσκονται όλες οι επικίνδυνες ουσίες στα 

οχήματα, ώστε να επιτυγχάνονται ιδίως οι 

στόχοι του άρθρου 7.» 

«3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν 

πληροφορίες αποσυναρμολόγησης για 

κάθε νέο τύπο οχήματος που διατίθεται 

στην αγορά εντός έξι μηνών από τη 

διάθεσή του στην αγορά, σε ηλεκτρονική 

μορφή. Οι εν λόγω πληροφορίες, στο 

βαθμό που απαιτείται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, προκειμένου 

να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας, προσδιορίζουν τα 

διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία και 

υλικά του οχήματος, καθώς και τα σημεία 

όπου ευρίσκονται όλες οι επικίνδυνες 

ουσίες στα οχήματα, ώστε να 

επιτυγχάνονται ιδίως οι στόχοι του άρθρου 

7.» 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα) 

Οδηγία 2000/53/ΕΚ  

Άρθρο 8α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 8α 

 Μέσα για την προώθηση της μετάβασης 

σε μια κυκλικότερη οικονομία 

 1. Προκειμένου να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
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χρησιμοποιούν κατάλληλα οικονομικά 

μέσα ή άλλα μέτρα. Για το σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των οικονομικών μέσων ή άλλων μέτρων 

που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙα. 

 2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα 

ειδικά οικονομικά μέσα ή άλλα μέτρα που 

θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 

1 έως... [να προστεθεί η ημερομηνία: 

δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας] και ανά πέντε έτη 

μετά την ημερομηνία αυτή.» 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2000/53/ΕΚ  

Άρθρο 9 – παράγραφοι 1α έως 1δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 για 

κάθε ημερολογιακό έτος. Διαβιβάζουν τα 

εν λόγω στοιχεία ηλεκτρονικά, εντός 18 

μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς 

για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα 

στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο 

που θεσπίζεται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με την παράγραφο 1δ. Την 

περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [να 

αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας + 1 έτος] έως την 31η 

Δεκεμβρίου [να αναγραφεί το έτος της 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 

έτος]. 

1α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 για 

κάθε ημερολογιακό έτος. Διαβιβάζουν τα 

εν λόγω στοιχεία ηλεκτρονικά, εντός 18 

μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς 

για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα 

στοιχεία συλλέγονται και υποβάλλονται σε 

επεξεργασία με τη χρήση εναρμονισμένης 

μεθοδολογίας, για να εξασφαλίζεται η 

συγκρισιμότητά τους, και διαβιβάζονται 

με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την 

Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1δ, 

η οποία στηρίζει τους στόχους της 

επαναχρησιμοποίησης και των ανοιχτών 

δεδομένων. Την περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου [να αναγραφεί το έτος της 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 

έτος] έως την 31η Δεκεμβρίου [να 

αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας + 1 έτος]. 

1β. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού 

1β. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού 
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ελέγχου. ελέγχου. Η έκθεση ποιοτικού ελέγχου 

συντάσσεται σύμφωνα με εναρμονισμένο 

μορφότυπο. 

1γ. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία 

που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 

τα αποτελέσματα της εξέτασής της. Η εν 

λόγω έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της 

συλλογής των στοιχείων, τις πηγές των 

στοιχείων και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε 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 καταρτίζεται ανά 

τριετία. 

1γ. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία 

που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 

τα αποτελέσματα της εξέτασής της. Η εν 

λόγω έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της 

συλλογής των στοιχείων, τις πηγές των 

στοιχείων και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε στα κράτη μέλη, καθώς 

και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την 

επικαιρότητα και τη συνέπεια των εν λόγω 

στοιχείων, όπως επίσης τη διαθεσιμότητα 

ανοιχτών δεδομένων. Η αξιολόγηση 

μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση 

καταρτίζεται εννέα μήνες μετά την πρώτη 

υποβολή δεδομένων από τα κράτη μέλη 

και στη συνέχεια ανά τριετία. 

1δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τη θέσπιση του μορφοτύπου 

διαβίβασης των στοιχείων σύμφωνα με την 

παράγραφο 1α. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 

παράγραφος 2. 

1δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τη θέσπιση της 

εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τη 

συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 

και του μορφοτύπου διαβίβασης 

συγκρίσιμων στοιχείων σύμφωνα με την 

παράγραφο 1α, καθώς και του 

μορφοτύπου για την ποιοτική έκθεση 

ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 

1β. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 11 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Οδηγία 2000/53/ΕΚ  

Παράρτημα II α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προστίθεται το παράρτημα ΙΙα, όπως 

καθορίζεται στο παράρτημα Ι της 

παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2006/66/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Η επεξεργασία και η ανακύκλωση 

μπορούν να πραγματοποιούνται εκτός του 

οικείου κράτους μέλους ή εκτός της 

Κοινότητας, υπό τον όρο ότι η αποστολή 

των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του 

Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, 

σχετικά με την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο 

εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά 

την είσοδο και έξοδό τους (1).» 

«1. Χωρίς να παραβλέπονται οι 

προτεραιότητες ιεραρχίας των 

αποβλήτων και ο περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος των μεταφορών, η 
επεξεργασία και η ανακύκλωση μπορούν 

να πραγματοποιούνται εκτός του οικείου 

κράτους μέλους ή εκτός της Κοινότητας, 

υπό τον όρο ότι η αποστολή των 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του 

Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, 

σχετικά με την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο 

εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά 

την είσοδο και έξοδό τους (1). 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η 

παράνομη μεταφορά αποβλήτων.». 

__________________ __________________ 

(1) ΕΕ L 30, 4.12.2007, σ. 6. Κανονισμός 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της 

Επιτροπής (ΕΕ L 349, 31.12.2001, σ. 1). 

(1) ΕΕ L 30, 4.12.2007, σ. 6. Κανονισμός 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της 

Επιτροπής (ΕΕ L 349, 31.12.2001, σ. 1). 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2006/66/ΕΚ  

Άρθρο 21 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 21α 

 Μέσα για την προώθηση της μετάβασης 

σε μια κυκλικότερη οικονομία. 

 1. Προκειμένου να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν κατάλληλα οικονομικά 

μέσα ή άλλα μέτρα. Για το σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των οικονομικών μέσων ή άλλων μέτρων 

που παρατίθενται στο παράρτημα VΙα. 

 2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα 

ειδικά οικονομικά μέσα ή άλλα μέτρα που 

θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 

1 έως... [να προστεθεί η ημερομηνία: 

δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας] και ανά πέντε έτη 

μετά την ημερομηνία αυτή.» 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 
Οδηγία 2006/66/ΕΚ 

Άρθρο 22 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 22α 

 Συλλογή, επεξεργασία και υποβολή 

στοιχείων 

 1. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 

και το άρθρο 12 συνοδεύονται από 

έκθεση ποιοτικού ελέγχου. 

 2. Η μεθοδολογία για τη συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων και ο 

μορφότυπος υποβολής δεδομένων 
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θεσπίζονται από την Επιτροπή μέσω 

εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 

παράγραφος 2.» 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2006/66/ΕΚ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο: 

 «β α) η εξέλιξη των μέτρων που 

θεσπίζονται για την επεξεργασία όλων 

των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών, καθώς και 

επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο 

εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνικές·»· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2006/66/ΕΚ  

Παράρτημα IV α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Προστίθεται το παράρτημα VΙα, 

όπως καθορίζεται στο παράρτημα II της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 4 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της 

ενωσιακής νομοθεσίας για την ορθή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το 

σχεδιασμό προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 

τη συνεργασία παραγωγών και 

ανακυκλωτών και τη λήψη μέτρων που 

προάγουν τον σχεδιασμό και την 

παραγωγή ΗΗΕ με κύριο σκοπό να 

διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση, η 

αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των 

ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων και των υλικών τους. Εν 

προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να 

εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οικολογικής 

σχεδίασης όσον αφορά τη διευκόλυνση της 

επαναχρησιμοποίησης και της 

επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, που 

θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ, και οι παραγωγοί να μην 

εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά 

σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής, την 

επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός 

εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά 

σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής 

παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης 

σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς 

την προστασία του περιβάλλοντος και/ή τις 

απαιτήσεις ασφαλείας.» 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της 

ενωσιακής νομοθεσίας για την ορθή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το 

σχεδιασμό προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 

τη συνεργασία παραγωγών, επισκευαστών 

και ανακυκλωτών και τη λήψη μέτρων που 

προάγουν τον σχεδιασμό και την 

παραγωγή ΗΗΕ με κύριο σκοπό να 

διευκολυνθούν η επισκευή, η 

επαναχρησιμοποίηση, η 

αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των 

ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων και των υλικών τους, και ότι 

αποκλείουν την ενσωμάτωση οιασδήποτε 

τεχνικής προγραμματισμένης απαξίωσης 

στο προϊόν. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να 

εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οικολογικής 

σχεδίασης όσον αφορά τη διευκόλυνση της 

επαναχρησιμοποίησης και της 

επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, που 

θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ, και οι παραγωγοί να μην 

εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά 

σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής, την 

επισκευή και επαναχρησιμοποίηση των 

ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά 

χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες 

κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα 

υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν 

ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 

και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας.» 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1α)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«α) να συγκροτηθούν συστήματα τα 

οποία επιτρέπουν στους τελικούς κατόχους 

και τους διανομείς να επιστρέφουν τα 

απόβλητα αυτά τουλάχιστον δωρεάν. Τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν 

και είναι προσιτές οι απαραίτητες 

εγκαταστάσεις συλλογής, λαμβάνοντας 

υπόψη ιδίως την πληθυσμιακή πυκνότητα·  

«α) να συγκροτηθούν συστήματα τα 

οποία επιτρέπουν στους τελικούς κατόχους 

και τους διανομείς να επιστρέφουν τα 

απόβλητα αυτά τουλάχιστον δωρεάν. Τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν 

και είναι εύκολα και συστηματικά 

προσιτές οι απαραίτητες εγκαταστάσεις 

συλλογής, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την 

πληθυσμιακή πυκνότητα· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -1 β (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 6 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1β) Στο άρθρο 6, ο τίτλος 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Διάθεση και μεταφορά των 

συλλεγόμενων ΑΗΗΕ» 

«Χρήση των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ» 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -1 γ (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1γ) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

συλλογή και τη μεταφορά των χωριστά 

συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που 

επιτρέπει βέλτιστες συνθήκες για την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 

«2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

συλλογή και τη μεταφορά των χωριστά 

συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που 

επιτρέπει βέλτιστες συνθήκες για την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 
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ανακύκλωση, καθώς και τον περιορισμό 

των επικίνδυνων ουσιών. 

ανακύκλωση, καθώς και τον περιορισμό 

των επικίνδυνων ουσιών. 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 

και πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω 

μεταφορά, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, 

όπου χρειάζεται, τα συστήματα ή τις 

μονάδες συλλογής να διαχωρίζουν στα 

σημεία συλλογής τα ΑΗΗΕ εκείνα που 

πρόκειται να προετοιμαστούν για 

επαναχρησιμοποίηση από τα υπόλοιπα 

χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ, ιδιαίτερα 

παρέχοντας πρόσβαση σε προσωπικό από 

κέντρα επαναχρησιμοποίησης.» 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 

και πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω 

μεταφορά, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, 

όπου χρειάζεται, τα συστήματα ή τις 

μονάδες συλλογής να διαχωρίζουν στα 

σημεία συλλογής τα ΑΗΗΕ εκείνα που 

πρόκειται να προετοιμαστούν για 

επαναχρησιμοποίηση από τα υπόλοιπα 

χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ, ιδιαίτερα 

παρέχοντας πρόσβαση σε προσωπικό από 

κέντρα επαναχρησιμοποίησης. 

 Λαμβανομένων υπόψη των 

προτεραιοτήτων ιεραρχίας των 

αποβλήτων και των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των μεταφορών, και με την 

επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής περί 

«ευθύνης του παραγωγού», προωθείται η 

πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων 

επισκευής και επαναχρησιμοποίησης στα 

χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ.» 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -1 δ (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1δ)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν 

για λογαριασμό τους να συγκροτούν 

συστήματα ανάκτησης των ΑΗΗΕ με 

χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών. Τα συστήματα επιτρέπεται να 

συγκροτούνται από τους παραγωγούς σε 

ατομική ή/και συλλογική βάση. Τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή 

επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής 

ή επεξεργασίας να αποθηκεύει και να 

«3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν 

για λογαριασμό τους ή τρίτοι φορείς 

εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται 

στην αγορά να συγκροτούν συστήματα 

ανάκτησης των ΑΗΗΕ με χρήση των 

βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και να 

παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες για 

την ανάκτηση σε εγκαταστάσεις ή 

επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

εργασίες επεξεργασίας. Τα συστήματα 
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επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις 

τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος 

VΙΙΙ.» 

επιτρέπεται να συγκροτούνται από τους 

παραγωγούς σε ατομική ή/και συλλογική 

βάση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που 

εκτελεί εργασίες συλλογής ή επεξεργασίας 

να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα 

ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές 

απαιτήσεις του παραρτήματος VΙΙΙ.» 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -1 ε (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ  

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1ε) Στο άρθρο 8 παράγραφος 5, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, 

τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 

ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την 

επεξεργασία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ. 

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, 

τα κράτη μέλη ορίζουν ελάχιστα πρότυπα 

ποιότητας για την επεξεργασία των 

συλλεγόμενων ΑΗΗΕ. Τα πρότυπα αυτά 

δημοσιεύονται. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο -1 στ (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1στ) Στο άρθρο 8 παράγραφος 5, 

απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -1 ζ (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1ζ) Στο άρθρο 8 παράγραφος 5, το 

τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι 

όροι για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, ελάχιστα ποιοτικά 

πρότυπα με βάση ιδιαίτερα τα πρότυπα 

που αναπτύσσουν οι ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί τυποποίησης. Αυτές οι 

εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 

σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.» 

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι 

όροι για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, ελάχιστα ποιοτικά 

πρότυπα με βάση ιδιαίτερα τη σειρά 

προτύπων EN 50625 που αναπτύσσουν οι 

ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης, 

ανταποκρινόμενη στην εντολή που 

ορίζεται στην οδηγία 2012/19/ΕΕ. Αυτές 

οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 

σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 

2.»· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -1 η (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1η) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να 

εκτελείται εκτός του αντιστοίχου κράτους 

μέλους ή της Ένωσης, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1013/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης 

Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή 

για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που 

περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, προς ορισμένες χώρες στις 

οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του 

ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών 

διακινήσεων αποβλήτων (2).» 

«1. Χωρίς να παραβλέπονται οι 

προτεραιότητες ιεραρχίας των 

αποβλήτων και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των μεταφορών, η 
επεξεργασία μπορεί επίσης να εκτελείται 

εκτός του αντιστοίχου κράτους μέλους ή 

της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της 

Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, 

σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση 

ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται 

στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προς 
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ορισμένες χώρες στις οποίες δεν 

εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για 

τον έλεγχο των διασυνοριακών 

διακινήσεων αποβλήτων (2). 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η 

παράνομη μεταφορά αποβλήτων.» 

_________________ ____________________ 

(2) ΕΕ L 316, 4.12.2007, σ. 6 (2) ΕΕ L 316, 4.12.2007, σ. 6 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Άρθρο 16 – παράγραφοι 5 α έως 5 δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 4 

για κάθε ημερολογιακό έτος. Διαβιβάζουν 

τα εν λόγω στοιχεία ηλεκτρονικά, εντός 18 

μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς 

για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα 

στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο 

που θεσπίζεται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με την παράγραφο 5δ. Την 

περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [να 

αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας + 1 έτος] έως την 31η 

Δεκεμβρίου [να αναγραφεί το έτος της 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 

έτος]. 

5α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 4 

για κάθε ημερολογιακό έτος. Διαβιβάζουν 

τα εν λόγω στοιχεία ηλεκτρονικά, εντός 18 

μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς 

για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα 

στοιχεία συλλέγονται, υποβάλλονται σε 

επεξεργασία και διαβιβάζονται με τη 

χρήση της εναρμονισμένης μεθοδολογίας 

και διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που 

θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με 

την παράγραφο 5δ, η οποία υποστηρίζει 

τους στόχους της επαναχρησιμοποίησης 

και των ανοιχτών δεδομένων. Την 

περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [να 

αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας + 1 έτος] έως την 31η 

Δεκεμβρίου [να αναγραφεί το έτος της 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 

έτος]. 

5β. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού 

ελέγχου. 

5β. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού 

ελέγχου. Η έκθεση ποιοτικού ελέγχου 

συντάσσεται σύμφωνα με εναρμονισμένο 

μορφότυπο. 
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5γ. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία 

που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 

τα αποτελέσματα της εξέτασής της. Η 

έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της 

συλλογής των στοιχείων, τις πηγές των 

στοιχείων και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε 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 καταρτίζεται ανά 

τριετία. 

5γ. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία 

που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 

τα αποτελέσματα της εξέτασής της. Η 

έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της 

συλλογής των στοιχείων, τις πηγές των 

στοιχείων και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε 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 καταρτίζεται εννέα 

μήνες μετά την πρώτη υποβολή 

δεδομένων από τα κράτη μέλη και στη 

συνέχεια ανά τριετία. 

5δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τη θέσπιση του μορφοτύπου 

διαβίβασης των στοιχείων σύμφωνα με την 

παράγραφο 5α. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 

παράγραφος 2. 

5δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για τη θέσπιση της 

εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τη 

συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 

και του μορφοτύπου διαβίβασης στοιχείων 

σύμφωνα με την παράγραφο 5α, καθώς 

και του μορφοτύπου για την ποιοτική 

έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5β. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2012/19/ΕΕ  

Άρθρο 17 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 17α 

 Μέσα για την προώθηση της μετάβασης 

σε μια κυκλικότερη οικονομία. 

 1.  Προκειμένου να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν κατάλληλα οικονομικά 
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μέσα ή άλλα μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση 

των οικονομικών μέσων ή άλλων μέτρων 

που παρατίθενται στο παράρτημα Xα. 

 2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα 

ειδικά οικονομικά μέσα ή άλλα μέτρα που 

θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 

1 έως ... [να προστεθεί η ημερομηνία: 

δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας] και ανά πέντε έτη 

μετά την ημερομηνία αυτή.» 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 α (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

«Παράρτημα Χα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Προστίθεται το παράρτημα Xα, 

όπως καθορίζεται στο παράρτημα III της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I (νέο) 

Οδηγία 2000/53/ΕΚ  

Παράρτημα II α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα I 

 Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα ΙΙα 

στην οδηγία 2000/53/ΕΚ: 

 «Παράρτημα IIα 

 Μέσα για την προώθηση της εφαρμογής 

της ιεραρχίας αποβλήτων και της 

μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία 

 1.  Οικονομικά μέσα: 

 1.1. σταδιακή αύξηση των φόρων 
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και/ή των τελών υγειονομικής ταφής για 

όλες τις κατηγορίες αποβλήτων (αστικά, 

αδρανή και άλλα)· 

 1.2. καθιέρωση ή αύξηση των ειδικών 

φόρων και/ή τελών αποτέφρωσης· 

 1.3. συστήματα άμεσης στήριξης των 

τιμών για την προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και 

της ανακύκλωσης· 

 1.4. ενσωμάτωση των θετικών και των 

αρνητικών εξωτερικών παραγόντων που 

συνδέονται με την ανακύκλωση και τις 

πρωτογενείς πρώτες ύλες· 

 1.5. καθιέρωση χαμηλού ή μηδενικού 

ΦΠΑ επί της επισκευής, των υλικών 

επισκευής και της πώλησης 

μεταχειρισμένων προϊόντων· 

 1.6. σταδιακή επέκταση σε ολόκληρη 

την επικράτεια των κρατών μελών, 

συστημάτων «πληρωμής κατά την 

απόρριψη», που παρέχουν στους 

παραγωγούς αστικών αποβλήτων κίνητρα 

για να μειώνουν, να επαναχρησιμοποιούν 

και να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.7. επιβολή πράσινων φόρων ή τελών 

προηγμένης διάθεσης στα προϊόντα όπου 

δεν εφαρμόζονται προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών· 

 1.8. μέτρα για τη βελτίωση της 

οικονομικής αποδοτικότητας των 

υφιστάμενων και μελλοντικών 

συστημάτων ευθύνης του παραγωγού· 

 1.9. επενδυτικές ενισχύσεις για σχέδια 

που προωθούν την εφαρμογή ιεραρχίας 

αποβλήτων· 

 1.10 επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

των προγραμμάτων ευθύνης των 

παραγωγών νέων ρευμάτων αποβλήτων· 

 1.11. συστήματα εγγύησης-επιστροφής 

χρημάτων και άλλα συστήματα που 

παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς 

αστικών αποβλήτων και στους 

οικονομικούς φορείς για να μειώνουν, να 

επαναχρησιμοποιούν και να 
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ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.12. οικονομικά κίνητρα για τις 

τοπικές αρχές προκειμένου να 

προωθήσουν την πρόληψη, να 

αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα 

συστήματα χωριστής συλλογής· 

 1.13. μέτρα για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των τομέων 

επαναχρησιμοποίησης· 

 1.14. κριτήρια για πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις, που προωθούν την ιεραρχία 

αποβλήτων· 

 1.15. μέτρα για την κατάργηση 

επιζήμιων επιδοτήσεων που δεν είναι 

σύμφωνες με την ιεραρχία αποβλήτων· 

 1.16. κίνητρα για την προώθηση της 

σχεδίασης και διάθεσης στην αγορά 

προϊόντων που αποτρέπουν τη 

δημιουργία αποβλήτων, όπως τα 

επισκευάσιμα προϊόντα· 

 2. Άλλα μέτρα: 

 2.1. ειδικές απαγορεύσεις της 

αποτέφρωσης ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων· 

 2.2. περιορισμοί στην αγορά για τα 

προϊόντα και τις συσκευασίες μιας 

χρήσης που δεν μπορούν να 

ανακυκλωθούν· 

 2.3. τεχνικά και φορολογικά μέτρα για 

την υποστήριξη της ανάπτυξης αγορών 

επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και 

ανακυκλωμένων (συμπεριλαμβανομένων 

των λιπασματοποιημένων) υλικών, 

καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας 

των ανακυκλωμένων υλικών· 

 2.4. μέτρα που περιλαμβάνουν 

επιστροφές φόρων και/ή φοροαπαλλαγές· 

 2.5. μέτρα για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς 

την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και 

τη μείωση των απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών 

εκστρατειών για να εξασφαλιστεί η 

μείωση των αποβλήτων στην πηγή και να 
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επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής 

στα συστήματα χωριστής συλλογής· 

 2.6. μέτρα για να εξασφαλιστούν ο 

κατάλληλος συντονισμός, μεταξύ άλλων 

και με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των 

αρμόδιων δημόσιων αρχών που 

συμμετέχουν στη διαχείριση των 

αποβλήτων, και η συμμετοχή άλλων 

βασικών ενδιαφερομένων· 

 2.7. χρήση των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

των υποδομών διαχείρισης των 

αποβλήτων που απαιτούνται για την 

επίτευξη των σχετικών στόχων· 

 2.8. χρήση των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

με σκοπό τη χρηματοδότηση της 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, 

της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και της 

ανακύκλωσης· 

 2.9. δημιουργία πλατφορμών 

επικοινωνίας με σκοπό την ενθάρρυνση 

της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ κλάδων αλλά και μεταξύ κρατών 

μελών· 

 2.10. καθιέρωση ελάχιστου 

ανακυκλωμένου περιεχόμενου σε 

προϊόντα· 

 2.11. κάθε σχετικό εναλλακτικό ή 

συμπληρωματικό μέτρο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη του ίδιου σκοπού.» 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II (νέο) 

Οδηγία 2006/66/ΕΚ  

Παράρτημα IV α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα II 
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 Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 

IVα στην οδηγία 2006/66/ΕΚ: 

 «Παράρτημα IVα 

 Μέσα για την προώθηση της εφαρμογής 

της ιεραρχίας αποβλήτων και της 

μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία 

 1.  Οικονομικά μέσα: 

 1.1. σταδιακή αύξηση των φόρων 

και/ή των τελών υγειονομικής ταφής για 

όλες τις κατηγορίες αποβλήτων (αστικά, 

αδρανή και άλλα)· 

 1.2. καθιέρωση ή αύξηση των ειδικών 

φόρων και/ή τελών αποτέφρωσης· 

 1.3. συστήματα άμεσης στήριξης των 

τιμών για την προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και 

της ανακύκλωσης· 

 1.4. ενσωμάτωση των θετικών και των 

αρνητικών εξωτερικών παραγόντων που 

συνδέονται με την ανακύκλωση και τις 

πρωτογενείς πρώτες ύλες· 

 1.5. καθιέρωση χαμηλού ή μηδενικού 

ΦΠΑ επί της επισκευής, των υλικών 

επισκευής και της πώλησης 

μεταχειρισμένων προϊόντων· 

 1.6. σταδιακή επέκταση σε ολόκληρη 

την επικράτεια των κρατών μελών, 

συστημάτων «πληρωμής κατά την 

απόρριψη» που παρέχουν στους 

παραγωγούς αστικών αποβλήτων κίνητρα 

για να μειώνουν, να επαναχρησιμοποιούν 

και να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.7. επιβολή πράσινων φόρων ή τελών 

προηγμένης διάθεσης στα προϊόντα όπου 

δεν εφαρμόζονται προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών· 

 1.8. μέτρα για τη βελτίωση της 

οικονομικής αποδοτικότητας των 

υφιστάμενων και μελλοντικών 

συστημάτων ευθύνης του παραγωγού· 

 1.9. επενδυτικές ενισχύσεις για σχέδια 

που προωθούν την εφαρμογή ιεραρχίας 

αποβλήτων· 
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 1.10 επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

των προγραμμάτων ευθύνης των 

παραγωγών νέων ρευμάτων αποβλήτων· 

 1.11. συστήματα εγγύησης-επιστροφής 

χρημάτων και άλλα συστήματα που 

παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς 

αστικών αποβλήτων και στους 

οικονομικούς φορείς για να μειώνουν, να 

επαναχρησιμοποιούν και να 

ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.12. οικονομικά κίνητρα για τις 

τοπικές αρχές προκειμένου να 

προωθήσουν την πρόληψη, να 

αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα 

συστήματα χωριστής συλλογής· 

 1.13. μέτρα για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των τομέων 

επαναχρησιμοποίησης· 

 1.14. κριτήρια για πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις, που προωθούν την ιεραρχία 

αποβλήτων· 

 1.15. μέτρα για την κατάργηση 

επιζήμιων επιδοτήσεων που δεν είναι 

σύμφωνες με την ιεραρχία αποβλήτων· 

 1.16. κίνητρα για την προώθηση της 

σχεδίασης και διάθεσης στην αγορά 

προϊόντων που αποτρέπουν τη 

δημιουργία αποβλήτων, όπως τα 

επισκευάσιμα προϊόντα· 

 2. Άλλα μέτρα: 

 2.1. ειδικές απαγορεύσεις της 

αποτέφρωσης ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων· 

 2.2. περιορισμοί στην αγορά για τα 

προϊόντα και τις συσκευασίες μιας 

χρήσης που δεν μπορούν να 

ανακυκλωθούν· 

 2.3. τεχνικά και φορολογικά μέτρα για 

την υποστήριξη της ανάπτυξης αγορών 

επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και 

ανακυκλωμένων (συμπεριλαμβανομένων 

των λιπασματοποιημένων) υλικών, 

καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας 

των ανακυκλωμένων υλικών· 
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 2.4. μέτρα που περιλαμβάνουν 

επιστροφές φόρων και/ή φοροαπαλλαγές· 

 2.5. μέτρα για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς 

την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και 

τη μείωση των απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών 

εκστρατειών για να εξασφαλιστεί η 

μείωση των αποβλήτων στην πηγή και να 

επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής 

στα συστήματα χωριστής συλλογής· 

 2.6. μέτρα για να εξασφαλιστούν ο 

κατάλληλος συντονισμός, μεταξύ άλλων 

και με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των 

αρμόδιων δημόσιων αρχών που 

συμμετέχουν στη διαχείριση των 

αποβλήτων, και η συμμετοχή άλλων 

βασικών ενδιαφερομένων· 

 2.7. χρήση των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

των υποδομών διαχείρισης των 

αποβλήτων που απαιτούνται για την 

επίτευξη των σχετικών στόχων· 

 2.8. χρήση των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

με σκοπό τη χρηματοδότηση της 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, 

της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και της 

ανακύκλωσης· 

 2.9. δημιουργία πλατφορμών 

επικοινωνίας με σκοπό την ενθάρρυνση 

της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ κλάδων αλλά και μεταξύ κρατών 

μελών· 

 2.10. καθιέρωση ελάχιστου 

ανακυκλωμένου περιεχόμενου σε 

προϊόντα· 

 2.11. κάθε σχετικό εναλλακτικό ή 

συμπληρωματικό μέτρο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη του ίδιου σκοπού.» 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα III (νέο) 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ  

Παράρτημα Xα (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα III 

 Στην οδηγία 2012/19/ΕΚ προστίθεται το 

ακόλουθο παράρτημα Xα: 

 «Παράρτημα Χα 

 Μέσα για την προώθηση της εφαρμογής 

της ιεραρχίας αποβλήτων και της 

μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία 

 1.  Οικονομικά μέσα: 

 1.1. σταδιακή αύξηση των φόρων 

και/ή των τελών υγειονομικής ταφής για 

όλες τις κατηγορίες αποβλήτων (αστικά, 

αδρανή και άλλα)· 

 1.2. καθιέρωση ή αύξηση των ειδικών 

φόρων και/ή τελών αποτέφρωσης· 

 1.3. συστήματα άμεσης στήριξης των 

τιμών για την προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και 

της ανακύκλωσης· 

 1.4. ενσωμάτωση των θετικών και των 

αρνητικών εξωτερικών παραγόντων που 

συνδέονται με την ανακύκλωση και τις 

πρωτογενείς πρώτες ύλες· 

 1.5. καθιέρωση χαμηλού ή μηδενικού 

ΦΠΑ επί της επισκευής, των υλικών 

επισκευής και της πώλησης 

μεταχειρισμένων προϊόντων· 

 1.6. σταδιακή επέκταση σε ολόκληρη 

την επικράτεια των κρατών μελών, 

συστημάτων «πληρωμής κατά την 

απόρριψη» που παρέχουν στους 

παραγωγούς αστικών αποβλήτων κίνητρα 

για να μειώνουν, να επαναχρησιμοποιούν 

και να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.7. επιβολή πράσινων φόρων ή τελών 

προηγμένης διάθεσης στα προϊόντα όπου 
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δεν εφαρμόζονται προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών· 

 1.8. μέτρα για τη βελτίωση της 

οικονομικής αποδοτικότητας των 

υφιστάμενων και μελλοντικών 

συστημάτων ευθύνης του παραγωγού· 

 1.9. επενδυτικές ενισχύσεις για σχέδια 

που προωθούν την εφαρμογή ιεραρχίας 

αποβλήτων· 

 1.10 επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

των προγραμμάτων ευθύνης των 

παραγωγών νέων ρευμάτων αποβλήτων· 

 1.11. συστήματα εγγύησης-επιστροφής 

χρημάτων και άλλα συστήματα που 

παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς 

αστικών αποβλήτων και στους 

οικονομικούς φορείς για να μειώνουν, να 

επαναχρησιμοποιούν και να 

ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.12. οικονομικά κίνητρα για τις 

τοπικές αρχές προκειμένου να 

προωθήσουν την πρόληψη, να 

αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα 

συστήματα χωριστής συλλογής· 

 1.13. μέτρα για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των τομέων 

επαναχρησιμοποίησης· 

 1.14. κριτήρια για πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις, που προωθούν την ιεραρχία 

αποβλήτων· 

 1.15. μέτρα για την κατάργηση 

επιζήμιων επιδοτήσεων που δεν είναι 

σύμφωνες με την ιεραρχία αποβλήτων· 

 1.16. κίνητρα για την προώθηση της 

σχεδίασης και διάθεσης στην αγορά 

προϊόντων που αποτρέπουν τη 

δημιουργία αποβλήτων, όπως τα 

επισκευάσιμα προϊόντα· 

 2. Άλλα μέτρα: 

 2.1. ειδικές απαγορεύσεις της 

αποτέφρωσης ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων· 

 2.2. περιορισμοί στην αγορά για τα 

προϊόντα και τις συσκευασίες μιας 
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χρήσης που δεν μπορούν να 

ανακυκλωθούν· 

 2.3. τεχνικά και φορολογικά μέτρα για 

την υποστήριξη της ανάπτυξης αγορών 

επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και 

ανακυκλωμένων (συμπεριλαμβανομένων 

των λιπασματοποιημένων) υλικών, 

καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας 

των ανακυκλωμένων υλικών· 

 2.4. μέτρα που περιλαμβάνουν 

επιστροφές φόρων και/ή φοροαπαλλαγές· 

 2.5. μέτρα για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς 

την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και 

τη μείωση των απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών 

εκστρατειών για να εξασφαλιστεί η 

μείωση των αποβλήτων στην πηγή και να 

επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής 

στα συστήματα χωριστής συλλογής· 

 2.6. μέτρα για να εξασφαλιστούν ο 

κατάλληλος συντονισμός, μεταξύ άλλων 

και με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των 

αρμόδιων δημόσιων αρχών που 

συμμετέχουν στη διαχείριση των 

αποβλήτων, και η συμμετοχή άλλων 

βασικών ενδιαφερομένων· 

 2.7. χρήση των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

των υποδομών διαχείρισης των 

αποβλήτων που απαιτούνται για την 

επίτευξη των σχετικών στόχων· 

 2.8. χρήση των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

με σκοπό τη χρηματοδότηση της 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, 

της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και της 

ανακύκλωσης· 

 2.9. δημιουργία πλατφορμών 

επικοινωνίας με σκοπό την ενθάρρυνση 

της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ κλάδων αλλά και μεταξύ κρατών 

μελών· 
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 2.10. καθιέρωση ελάχιστου 

ανακυκλωμένου περιεχόμενου σε 

προϊόντα· 

 2.11. κάθε σχετικό εναλλακτικό ή 

συμπληρωματικό μέτρο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη του ίδιου σκοπού.» 
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