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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόληψη και η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα που 

προέρχονται από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης (SUP) και αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη είναι συμπληρωματικά ειδικά μέτρα για τα μικροπλαστικά που 

προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες. Μετά την 

αντιμετώπιση του ζητήματος των πλαστικών σακουλών το 2015, εντοπίστηκαν 10 προϊόντα 

SUP και αλιευτικά εργαλεία (τα λεγόμενα μακροπλαστικά) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 

70 % των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό η ΕΕ να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές πτυχές των θαλάσσιων 

απορριμμάτων, μειώνοντας την ποσότητα των πλαστικών σε ωκεανούς και σε παραλίες, 

εστιάζοντας ταυτόχρονα σε μεγαλύτερο βαθμό στο ευρύτερο ζήτημα της μετάβασης από τα 

πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία. 

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα που υπερβαίνει κατά πολύ τα 

σύνορα της ΕΕ και μόνο μια παγκόσμια συμφωνία θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει πλήρως 

στην πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Σύμφωνα με μελέτες, το 80 % των 

θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από 20 μόνο χώρες καμία από τις οποίες δεν είναι 

κράτος μέλος της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της γνωμοδότησης ζητεί μια παγκόσμια 

προσέγγιση για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά και ζητεί να ληφθούν τα 

αναγκαία μέτρα σε επίπεδο G7 και G20, καθώς και να υλοποιηθούν οι στόχοι των Ηνωμένων 

Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, οι πολυεθνικοί δανειστές και οι διεθνείς 

χρηματοδότες θα πρέπει να επικεντρώσουν τη δέσμευσή τους σε μέτρα για τη μείωση των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, στοχεύοντας σε προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων στο 

πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 

Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχή 

μείωση των προϊόντων SUP.  Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένη ότι οι 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και η εκπαίδευση έχουν καθοριστική σημασία για 

την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλονται στα κράτη 

μέλη και τη βιομηχανία. 

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

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

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

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

συμβάλουν στην εξοικονόμηση 2.6 εκατ. τόνων ισοδυνάμου CO2 και στην αποφυγή 

περιβαλλοντικών ζημιών ισοδύναμων με 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος συμμόρφωσης 

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

ευρώ. Οι καταναλωτές αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 6.5 δισ. ευρώ, ενώ ένα 

σύστημα επιστροφής εγγύησης ή ένα ισοδύναμο σύστημα θα κόστιζε στους καταναλωτές 

ακόμα 1.4 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το πρόσθετο κόστος για τον κλάδο της αλιείας 

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

παρέχει στοιχεία σχετικά με το κόστος εφαρμογής της ΔΕΠ που μεταβιβάζεται πλήρως στον 

τελικό καταναλωτή. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι, ως γενική αρχή, η επιλογή πολιτικής 

της «απαγόρευσης» ορισμένων ειδών προϊόντων θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση. Θα 

ήταν, όντως, προτιμότερο να υπάρχει μια προσέγγιση που να βασίζεται στην αναβάθμιση των 



 

PE625.401v02-00 4/44 AD\1163839EL.docx 

EL 

προτύπων, με την οποία θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αποσυρθούν από την αγορά ορισμένα 

προϊόντα που προκαλούν ρύπανση και ταυτόχρονα να προωθηθούν η Ε & Α και η καινοτομία 

για την εξασφάλιση προϊόντων που να γίνονται ανακυκλώσιμα με τρόπο αποδοτικότερο σε 

σχέση με το κόστος και που να είναι, επίσης, βιοαποικοδομήσιμα ή αβλαβή.  Αυτά τα νέα 

πρότυπα θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, 

δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των 50,000 εταιρειών που αντιπροσωπεύουν τον 

τομέα των μεταποιητών πλαστικών υλών στην ΕΕ είναι ΜΜΕ. 

Η διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας 

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

εκπομπές άνθρακα. Οι επενδύσεις στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα, 

βιώσιμα εναλλακτικά υλικά, προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να συμβάλουν 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των τεχνικών και επιστημονικών 

δεξιοτήτων. Μολονότι η πρωτοβουλία για τη μείωση των πλαστικών προϊόντων SUP είναι 

ευπρόσδεκτη, απαιτείται μια ισορροπημένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της 

αναλογικότητας. 

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 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, καθώς 

και το άρθρο 114, εφόσον πρόκειται για 

συσκευασίες κατά την έννοια του άρθρου 

3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/EK, 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η υψηλή λειτουργικότητα και το 

σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής 

ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι 

ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν 

στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη 

χρήση του σε εφαρμογές βραχείας 

διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί 

για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά 

αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα 

σχετικά πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο 

γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ 

τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 

για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 

η σταθερή αύξηση της παραγωγής 

πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους 

στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί 

ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής 

για τις πλαστικές ύλες. 

(1) Η υψηλή λειτουργικότητα και το 

σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής 

ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι 

ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν 

στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη 

χρήση του σε εφαρμογές βραχείας 

διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί 

για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά 

αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα 

σχετικά πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο 

γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ 

τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 

για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 

η σταθερή αύξηση της παραγωγής 

πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους 

στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί 

ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής 

για τις πλαστικές ύλες. Οποιεσδήποτε 

περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα των 

πλαστικών υλών πρέπει να βασιστούν και 

να είναι πλήρως συμβατές με την 

πρόσφατα θεσπισμένη νομοθεσία της ΕΕ 

για την κυκλική οικονομία και να είναι 

κατάλληλες για το σύστημα που έχει 

δημιουργηθεί με βάση αυτήν. 

__________________ __________________ 

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – 

Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία» [COM(2015) 0614 final]. 

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – 

Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία» [COM(2015) 0614 final]. 

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες στην κυκλική 

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες στην κυκλική 
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οικονομία» [COM(2018)28 final]. οικονομία» [COM(2018)28 final]. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Η πρόσφατα εκδοθείσα νομοθεσία 

της ΕΕ για τα απόβλητα και, ειδικότερα, 

η οδηγία 2008/98/ΕΕ, η οδηγία 94/62/ΕΕ 

και η οδηγία 1999/31/ΕΕ, έχει θεσπίσει 

ένα περίπλοκο σύστημα στατιστικών 

στοιχείων για τη συλλογή και την 

ανακύκλωση των αποβλήτων, σαφείς 

στόχους για την ανακύκλωση ορισμένων 

ρευμάτων αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, 

και μια ιεράρχηση των αποβλήτων. 

Έχουν τεθεί επίσης κίνητρα για τη 

μετάβαση προς μια περισσότερο κυκλική 

οικονομία, για την ευρύτερη χρήση 

ανακυκλωμένων υλικών και 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους 

παραγωγούς στο πλαίσιο των ελάχιστων 

απαιτήσεων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Στόχος της παρούσας 

οδηγίας δεν είναι να αντικαταστήσει αυτό 

το σύστημα, αλλά να το συμπληρώσει με 

μέτρα που να αντιμετωπίζουν ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα θαλάσσιων 

απορριμμάτων. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 β) Η οικονομική ευημερία της 

Ένωσης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη 

με την μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα. Η βελτίωση της 

βιωσιμότητας των οικονομικών μοντέλων 
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των κρατών μελών μπορεί να προσφέρει 

νέες ευκαιρίες για καινοτομία, 

ανταγωνιστικότητα και δημιουργία 

θέσεων εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 γ) Τα προβλήματα που συνδέονται με 

την επεξεργασία των πλαστικών 

αποβλήτων μπορούν να μετατραπούν σε 

ευκαιρία για να καταστεί η ευρωπαϊκή 

βιομηχανία παγκόσμιος ηγέτης στην 

παροχή λύσεων εν όψει της μετάβασης σε 

μια κυκλική οικονομία. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι κυκλικές προσεγγίσεις που 

αποδίδουν προτεραιότητα στα μη τοξικά 

επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και στα 

συστήματα επαναχρησιμοποίησης θα 

οδηγήσουν σε μείωση των παραγόμενων 

αποβλήτων και η πρόληψη αυτή βρίσκεται 

στην κορυφή της ιεραρχίας των 

αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 

4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου34. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι 

επίσης σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης 

ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για 

τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 

κατανάλωσης και παραγωγής. 

(2) Οι κυκλικές προσεγγίσεις που 

αποδίδουν προτεραιότητα στα 

επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και στα 

συστήματα επαναχρησιμοποίησης, καθώς 

και στην ανακυκλωσιμότητα των 

προϊόντων, θα οδηγήσουν σε μείωση των 

παραγόμενων αποβλήτων και η πρόληψη 

αυτή βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας 

των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου34. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι 

επίσης σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης 

ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών για τη 

διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 

κατανάλωσης και παραγωγής. 

_________________ _________________ 

34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015. 

35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν 

διασυνοριακό χαρακτήρα και 

αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. 

Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων 

αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη 

του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο 

ζητούμενο είναι η διατήρηση και η 

βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 

θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για 

βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να 

επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην 

καταπολέμηση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων και να επιδιώξει να 

αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο 

κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση 

συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα 

διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο 

ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων 

δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία 

αποτελεί μέρος των προσπαθειών της 

Ένωσης προς τον σκοπό αυτό. 

(3) 150 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών 

και μικροπλαστικών συσσωρεύονται στις 

θάλασσες και τους ωκεανούς του 

πλανήτη, προκαλώντας σοβαρές βλάβες 

στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, το 

κλίμα και την παγκόσμια βιοποικιλότητα. 
Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν 

διασυνοριακό χαρακτήρα και 

αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. 

Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων 

αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη 

του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο 

ζητούμενο είναι η διατήρηση και η 

βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 

θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για 

βιώσιμη ανάπτυξη36.  Η Ένωση οφείλει να 

επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην 

καταπολέμηση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων και να επιδιώξει να 

αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο 

κόσμο, διασφαλίζοντας παράλληλα 

δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού για τη 

βιομηχανία της. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει τη 

δέσμευση των εταίρων σε φόρουμ 

διεθνούς επιπέδου, όπως η G20, η G7 και 

ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων 

δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία 

αποτελεί μέρος των προσπαθειών της 
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Ένωσης προς τον σκοπό αυτό για τη 

μείωση των αποβλήτων εν όψει μιας 

βιώσιμης οικονομίας. 

__________________ __________________ 

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015. 

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3 α) Παρά την προσπάθεια της ΕΕ 

στον τομέα της διπλωματίας και της 

διεθνούς συνεργασίας για το κλίμα, η 

κατάσταση σε ορισμένες τρίτες χώρες 

εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Η ΕΕ 

πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειες της 

για διεθνή συνεργασία στον τομέα της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Η ΕΕ 

πρέπει να εκπληρώσει τον ρόλο της ως 

συντονιστή και πρωτοπόρου σε θέματα 

περιβαλλοντικής πολιτικής και 

διαχείρισης των αποβλήτων. Η ΕΕ θα 

πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη 

μεταφορά εμπειριών, τη διάδοση 

τεχνογνωσίας και τεχνολογιών για την 

αντιμετώπιση της ρύπανσης από 

πλαστικά και την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών στον τομέα της προστασίας 

του υδάτινου περιβάλλοντος, του 

καθαρισμού του και της πρόληψης της 

ρύπανσης από πλαστικά. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(5) Στην Ένωση, το 80-85 % των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, που 

καταμετρούνται ως απορρίμματα στην 

παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης να 

αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη 

αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών 

καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους 

σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, 

ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά 

καταλήγουν να πεταχτούν ως 

απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των 

αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται 

στην αγορά δεν συλλέγονται για 

επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα 

προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα 

και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα 

θαλάσσια οικοσυστήματα, τη 

βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την 

ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν 

δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η 

αλιεία και η ναυτιλία. 

(5) Στην Ένωση, το 80-85 % των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, που 

καταμετρούνται ως απορρίμματα στην 

παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης να 

αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη 

αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών 

καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους 

σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, 

ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά 

καταλήγουν να πεταχτούν ως 

απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των 

αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται 

στην αγορά δεν συλλέγονται για 

επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα 

προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα 

και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα 

θαλάσσια οικοσυστήματα, τη 

βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την 

ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων. 

Επιπλέον, βλάπτουν δραστηριότητες όπως 

ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία, ιδίως 

στις παράκτιες περιοχές και στα νησιά. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα 

μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν 

ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την 

αντιμετώπιση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά 

απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και 

ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη 

διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος 

ανακύκλωσης των απορριμμάτων από 

πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που 

(6) Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα 

μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν 

ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την 

αντιμετώπιση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά 

απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και 

ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη 

διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος 

ανακύκλωσης των απορριμμάτων από 

πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που 
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εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι 

ανακυκλώσιμες έως το 2030. Ωστόσο, ο 

αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στα 

θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι επαρκής 

και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το 

πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο 

φιλοδοξίας μεταξύ των εθνικών μέτρων 

για την πρόληψη και τη μείωση της 

θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα. 

Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα αυτά, 

και ιδίως οι περιορισμοί εμπορίας για 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, 

ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς 

στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον 

ανταγωνισμό στην Ένωση. 

εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι 

ανακυκλώσιμες έως το 2030. 

_________________ _________________ 

40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 

2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 

2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής 

Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 

κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 

τήρησης των κανόνων της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 

2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) 

αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, 

(EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 

388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 

676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) 

αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και 

για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 

(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 

22.12.2009, σ. 1). 

40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 

2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 

2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής 

Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 

κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 

τήρησης των κανόνων της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 

2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) 

αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, 

(EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 

388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 

676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) 

αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και 

για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 

(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 

22.12.2009, σ. 1). 

41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις 

συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 

10). 

41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις 

συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 

10). 

42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 



 

PE625.401v02-00 12/44 AD\1163839EL.docx 

EL 

Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες στην κυκλική 

οικονομία» [COM(2018)28 final]. 

Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες στην κυκλική 

οικονομία» [COM(2018)28 final]. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα 

οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση. 

(7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα 

οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση, καθώς και τα 

αλιευτικά εργαλεία που προκαλούν 

σημαντικές βλάβες με τη μορφή της 

θαλάσσιας ρύπανσης. Επιπροσθέτως, στο 

πλαίσιο της μετάβασης στην κυκλική 

οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν στόχο την επίτευξη γενικής 

μείωσης της κατανάλωσης όλων των 

προϊόντων και των συσκευασιών μίας 

χρήσης. Οι διατάξεις της θα πρέπει να 

αποφεύγουν κάθε διακριτική μεταχείριση. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 

συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα 

οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. 

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε 

ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 

συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα 

οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. 

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε 

ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν 
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πρέπει να καλύπτονται, καθώς 

εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να 

διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται με 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται από 

βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές 

ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο 

προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών 

υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από 

καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα 

βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα 

από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή 

προορίζονται να βιοαποδομούνται με την 

πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή 

υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών 

επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και 

συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά 

δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν 

θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό. 

πρέπει να καλύπτονται, καθώς 

εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. 

Κατά συνέπεια, ο ορισμός του πολυμερούς 

στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου43 θα πρέπει να προσαρμοστεί 

και θα πρέπει να διατυπωθεί χωριστός 

ορισμός για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας. Οι πλαστικές ύλες που 

παράγονται με τροποποιημένα φυσικά 

πολυμερή ή οι πλαστικές ύλες που 

παράγονται από βιολογικές, ορυκτές ή 

συνθετικές αρχικές ουσίες δεν απαντώνται 

στη φύση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ως 

εκ τούτου, ο προσαρμοσμένος ορισμός των 

πλαστικών υλών θα πρέπει να καλύπτει τα 

είδη από καουτσούκ με βάση πολυμερές 

και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, 

ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από 

βιομάζα και/ή προορίζονται να 

βιοαποδομούνται με την πάροδο του 

χρόνου. Ορισμένα πολυμερή υλικά δεν 

είναι ικανά να λειτουργούν ως κύριο 

δομικό συστατικό των τελικών υλικών και 

προϊόντων, όπως πολυμερών επιστρώσεων, 

χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών 

ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να 

καλύπτονται από τον ορισμό. 

__________________ __________________ 

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
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93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8 α) Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί 

ένας κοινός ορισμός για τις 

βιοαποδομήσιμες και 

λιπασματοποιήσιμες πλαστικές ύλες. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8 β) Τα πλαστικά προϊόντα θα πρέπει 

να κατασκευάζονται με γνώμονα 

ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους. Στο 

πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού ενός 

πλαστικού προϊόντος θα πρέπει να 

λαμβάνονται πάντα υπόψη το στάδιο της 

παραγωγής, η ανακυκλωσιμότητα και, 

ενδεχομένως, η δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος. Οι 

παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται, 

ανάλογα με την περίπτωση, να 

χρησιμοποιούν ένα μοναδικό πολυμερές ή 

συμβατά πολυμερή για την κατασκευή 

των προϊόντων τους, ώστε να 

απλουστεύεται η διαλογή και να 

βελτιώνεται η ανακυκλωσιμότητά τους, 

ιδίως στην περίπτωση των πλαστικών 

συσκευασιών. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή 

περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους 

παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων 

και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών 

λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των 

τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός 

στον οποίο καλύπτονται ήδη από 

υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης. 

(10) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή 

περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους 

παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων 

και περισσότερο βιώσιμων και οικονομικά 

εφικτών εναλλακτικών λύσεων, το αν είναι 

εφικτή η αλλαγή των τρόπων 

κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον 

οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη 

νομοθεσία της Ένωσης. Τα προτεινόμενα 

μέτρα θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν 

υπόψη την ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ), 

ώστε να αποφεύγονται ημίμετρα τα οποία 

θα έχουν τελικά ακόμα χειρότερο 

αντίκτυπο σε άλλο τμήμα του 

περιβάλλοντος ή της οικονομίας, όπως 

παραδείγματος χάριν η αντικατάσταση 

των πλαστικών από παρόμοιο υλικό που 

παράγεται από βιοϋλικό χωρίς να υπάρχει 

σαφής εκτίμηση της 

βιοαποδομησιμότητας του εν λόγω 

υλικού, συμπεριλαμβανομένης της 

βιοαποδομησιμότητάς του στο υδάτινο 

περιβάλλον. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 

τις διατάξεις που θεσπίζονται στην 

οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

θεωρούνται συσκευασίες, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της ανωτέρω 

οδηγίας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10 α) Επισημαίνει ότι, για τη μετάβαση 

από μια οικονομία που βασίζεται στα 

ορυκτά καύσιμα και για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα 

πλαστικά προϊόντα βιολογικής βάσης 

αποτελούν πιο βιώσιμη εναλλακτική από 
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τα πλαστικά ορυκτής προέλευσης. 

Επομένως, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα 

κίνητρα για την υποκατάσταση των 

υλικών ορυκτής προέλευσης με υλικά 

βιολογικής βάσης. Αυτό συνάδει με τους 

στόχους της κυκλικής οικονομίας, της 

στρατηγικής για τη βιοοικονομία και της 

στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στη 

μελλοντική πρόταση πολιτικής κίνητρα 

για την εν λόγω υποκατάσταση και, για 

παράδειγμα, να συμπεριλάβει σε μια 

αναθεώρηση της οδηγίας για τις 

δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/24/ΕΕ) 

κριτήρια για τα πλαστικά με βάση τη 

σύνθεση, το επίπεδο ανακυκλωσιμότητας 

και την επικινδυνότητά τους. 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός, με την τρέχουσα μορφή του, παραμένει ασαφής σχετικά με την κατάσταση των 

πλαστικών βιολογικής βάσης. Θα πρέπει να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματα των υλικών 

βιολογικής βάσης για την παραγωγή πλαστικών, και ιδίως οι θετικές επιπτώσεις τους ως μια 

πιο βιώσιμη εναλλακτική στα πλαστικά με βάση πολυμερές και η συμβολή τους στη μείωση της 

εξάρτησης από ορυκτές πρώτες ύλες, και να ενθαρρυνθεί η χρήση τους. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και η κατανάλωση των 

περισσότερων τέτοιων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή 

και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο 

βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από 

τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω 

προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

(11) Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και η κατανάλωση των 

περισσότερων τέτοιων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή 

και να πραγματοποιηθεί η στροφή προς 

πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί 

από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω 

προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
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υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των 

τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι 

κανόνες ορθής παρασκευαστικής 

πρακτικής, η πληροφόρηση των 

καταναλωτών ή οι απαιτήσεις 

ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. 

υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των 

τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι 

κανόνες ορθής παρασκευαστικής 

πρακτικής, η πληροφόρηση των 

καταναλωτών ή οι απαιτήσεις 

ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα. Η 

μείωση της συνολικής κατανάλωσης 

προϊόντων μίας χρήσης έχει κρίσιμη 

σημασία για τη μετάβαση στην κυκλική 

οικονομία. 

_________________ _________________ 

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον 

καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 

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

1935/2004 σχετικά με τα υλικά που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με 

άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την 

ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και 

τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 

4-17). 

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον 

καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 

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

1935/2004 σχετικά με τα υλικά που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με 

άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την 

ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και 

τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 

4-17). 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και 

πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο 

περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη 

διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με 

τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των 

διαθέσιμων και πιο βιώσιμων 

εναλλακτικών λύσεων, καθώς και 

καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα 

επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές 

επιλογές επαναχρησιμοποίησης και 

(12) Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και 

πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο 

περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεωθούν να απαγορεύσουν ή να 

περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά της 

Ένωσης προϊόντων που περιέχουν ουσίες 

και υλικά για τα οποία υπάρχουν 

βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές 

λύσεις, εκτός εάν πληρούν τις απαιτήσεις 

βιοαποδομησιμότητας στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που θεσπίστηκαν σε επίπεδο 
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αντικατάσταση υλικών. ΕΕ μετά την έκθεση αξιολόγησης της 

Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 

παράγραφος 3 στοιχείο γ) της παρούσας 

οδηγίας. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί 

η χρήση των διαθέσιμων και πιο βιώσιμων 

εναλλακτικών λύσεων, καθώς και 

καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα 

επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές 

επιλογές επαναχρησιμοποίησης και 

αντικατάσταση υλικών. Είναι σκόπιμο να 

καθοριστούν ειδικά κριτήρια προκειμένου 

να αξιολογείται ο κύκλος ζωής αυτών των 

εναλλακτικών λύσεων και να 

προσδιορίζεται κατά πόσο οι λόγω 

εναλλακτικές λύσεις πληρούν τις 

απαιτήσεις που επί του παρόντος 

πληρούνται από τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, συνάδουν με τη νομοθεσία 

της Ένωσης για τα απόβλητα και 

εξασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12 α) Η οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 

2015/720 προέβλεπε την απαίτηση να 

προβεί η Επιτροπή σε νομοθετική 

επανεξέταση μέχρι τον Μάιο του 2017 

σχετικά με μέτρα για τη μείωση της 

κατανάλωσης πολύ λεπτών πλαστικών 

σακουλών μεταφοράς, με βάση τις 

επιπτώσεις του κύκλου ζωής. Μέχρι 

σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει 

πραγματοποιήσει την εν λόγω 

επανεξέταση. Δεδομένου ότι οι εν λόγω 

πλαστικές σακούλες συμβάλλουν 

συνήθως στη δημιουργία απορριμμάτων, 

είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μέτρα για 

τον περιορισμό της διάθεσής τους στην 

αγορά με εξαίρεση τις χρήσεις που είναι 

απολύτως αναγκαίες. Οι πολύ λεπτές 

πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν θα 

πρέπει να διατίθενται στην αγορά ως 
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συσκευασίες χύδην τροφίμων παρά μόνο 

όταν απαιτείται για λόγους υγιεινής, και 

στην περίπτωση αυτή θα 

χρησιμοποιούνται μόνο οι 

βιοαποδομήσιμες και 

λιπασματοποιήσιμες σακούλες, όπως για 

τη συσκευασία νωπών τροφίμων (όπως 

το ωμό κρέας, τα ψάρια ή τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα). Για τις πολύ 

λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω 

περιορισμός εμπορίας, εξακολουθούν να 

ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις της 

οδηγίας (ΕΕ) 2015/720. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12 β) Σύμφωνα με την ιεράρχηση 

διαχείρισης αποβλήτων, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την 

προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων 

εναλλακτικών στα πλαστικά μίας χρήσης, 

μεταξύ άλλων μέσω καθορισμού στόχων, 

οικονομικών κινήτρων, 

ευαισθητοποίησης και εξασφάλισης της 

ευρείας διαθεσιμότητας 

επαναχρησιμοποιούμενων εναλλακτικών. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13 α) Βάσει της έκθεσης της UNEP για 

το 2016, η Επιτροπή θα απαιτήσει από 

τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης να αναπτύξουν ένα πρότυπο 

για τη θαλάσσια βιοαποδομησιμότητα.  
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Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω 

υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον 

ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η 

σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους 

καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες 

επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή 

τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που 

πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 

ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει 

εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση 

και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει 

να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης 

σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες 

καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά της και η σαφής 

κατανόησή της. 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω 

υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον 

ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η 

σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους 

καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες 

επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή 

τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που 

πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 

ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή, σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη της ενδεχόμενες 

τομεακές εθελοντικές συμφωνίες σχετικά 

με κανόνες ευκρινούς επισήμανσης, π.χ. 

μέσω λογοτύπου, προκειμένου να 

ενημερώνονται οι καταναλωτές κατά 

πόσο ένα προϊόν είναι ή όχι 

ανακυκλώσιμο. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει 

εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση 

και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και με βάση 

τις διάφορες ιδιαιτερότητες στα κράτη 

μέλη, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της 

προτεινόμενης σήμανσης με 

αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, 

ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά της και η σαφής 

κατανόησή της. Η σήμανση πρέπει να 

τοποθετείται σε εμφανές σημείο της 

συσκευασίας των προϊόντων που 

πωλείται στον τελικό χρήστη. 

 

 



 

AD\1163839EL.docx 21/44 PE625.401v02-00 

 EL 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν 

άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο 

βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής 

απορριμμάτων καθώς και το κόστος των 

μέτρων ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 

απορριμμάτων. 

(15) Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν 

άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο 

βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής 

απορριμμάτων καθώς και το κόστος των 

μέτρων ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 

απορριμμάτων. Όσον αφορά τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν 

υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες 

και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να 

θεσπίσουν επίσης συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για 

την κάλυψη του αναγκαίου κόστους 

διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τα 

άρθρα 8 και 8α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

και το άρθρο 7 της οδηγίας 94/62/ΕΚ και 

περισυλλογής απορριμάτων, καθώς και 

του κόστους των μέτρων 

ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και 

τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων. 

Σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η 

καταναλωτική αλυσίδα και οι παραγωγοί 

δεν μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για 

τυχόν εσφαλμένη συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Θα πρέπει να εφαρμόζεται 

επιμερισμένη ευθύνη. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15 α) Σε επίπεδο Ένωσης, δεν υπάρχει 

επί του παρόντος κανένα αποδεκτό 

επιστημονικό πρότυπο για τη θαλάσσια 

βιοαποικοδομησιμότητα, πράγμα που 

καταδεικνύει ότι είναι επειγόντως 

αναγκαίο να ζητήσει η Επιτροπή από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης να 

αναπτύξει χωριστό πρότυπο για τη 

θαλάσσια βιοαποικοδομησιμότητα. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18 α) Σύμφωνα με την ιεράρχηση της 

διαχείρισης των αποβλήτων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην 

παροχή πληροφοριών σχετικά με 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα προς τα πλαστικά μίας χρήσης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ καθορίζει τις 

ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για τα 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα 

πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που 

θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. 

Εντούτοις, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

πρόσθετες απαιτήσεις διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού, για παράδειγμα 

την απαίτηση να καλύπτουν οι παραγωγοί 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης το κόστος περισυλλογής των 

(19) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ καθορίζει τις 

ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για τα 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα 

πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που 

θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. 

Εντούτοις, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

πρόσθετες απαιτήσεις διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού, για παράδειγμα 

την απαίτηση να καλύπτουν οι παραγωγοί 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης το κόστος ευαισθητοποίησης και 
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απορριμμάτων. ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά 

με κατάλληλους τρόπους διάθεσης και 

τον αντίκτυπο των απορριμμάτων στο 

περιβάλλον. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η 

αρχή της επιμερισμένης ευθύνης και να 

υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ 

όλων σχετικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, 

των καταναλωτών και του δημόσιου 

τομέα. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Οι φιάλες ποτών που είναι 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν 

ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων 

που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες 

της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα 

αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής 

συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των 

καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. 

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν 

αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής 

συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος 

χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών 

που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον 

ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους 

χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που 

είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο 

πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης 

ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας 

συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή 

οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν 

κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό 

αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην 

ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και 

στην ποιότητα των ανακυκλούμενων 

υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον 

κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά 

(20) Οι φιάλες ποτών που είναι 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν 

ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων 

που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες 

της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα 

αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής 

συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των 

καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. 

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν 

αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής 

συλλογής και εναπόκειται στα κράτη μέλη 

να θεσπίσουν το πλέον αποδοτικό και 

κατάλληλο σύστημα συλλογής για την 

επίτευξη των στόχων της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ και της οδηγίας 94/62/ΕΕ. Η 

καλύτερη συλλογή και τα υψηλότερα 

ποσοστά ανακύκλωσης θα μπορούσαν να 

υποστηριχθούν με μέτρα οικολογικού 

σχεδιασμού, παραδείγματος χάριν 

ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να 

χρησιμοποιούν ένα μεμονωμένο ή 

συμβατά πολυμερή ή θεσπίζοντας άλλα 

μέτρα που ενθαρρύνουν τους παραγωγούς 

να χρησιμοποιούν βιώσιμα υλικά. Αυτό 

θα έχει θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά 

συλλογής, στην ποιότητα του 

συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα 

των ανακυκλούμενων υλικών, 

προσφέροντας ευκαιρίες για τον κλάδο 

ανακύκλωσης και την αγορά 
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ανακυκλούμενου υλικού. ανακυκλούμενου υλικού. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης 

υποχρέωσης ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

να περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό με 

σκοπό την υποστήριξη των ποσοστών 

ανακύκλωσης και της αγοράς με 

ανακυκλωμένα υλικά. Θα πρέπει να 

υποστηριχθεί η επίτευξη βιομηχανικών 

συνεργιών για τον σκοπό αυτό, καθώς τα 

απόβλητα ενός βιομηχανικού κλάδου θα 

μπορούσαν να αποτελούν πολύτιμο πόρο 

για έναν άλλο κλάδο. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο για την 

υποστήριξη αυτών των συνεργιών και την 

παροχή κινήτρων για εθελοντικές 

δραστηριότητες των παραγωγών στον 

τομέα της πρόληψης των αποβλήτων, της 

καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων 

και της αντιμετώπισης της ρύπανσης. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Δυνάμει της παραγράφου 22 της 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας 

οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και 

στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την 

(22) Δυνάμει της παραγράφου 22 της 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας 

οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και 

στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την 
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εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση 

ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την 

αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου 

να παρακολουθούνται τα θαλάσσια 

απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να 

επανεξεταστεί το παράρτημα που 

απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να 

εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η 

τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί 

εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και 

της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου 

βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση 

προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα 

περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί 

εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και 

βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα 

αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός 

χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε 

να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια 

ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση 

πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν 

συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης που πληρούν ένα τέτοιο 

πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από 

την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. 

Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον 

τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις 

προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό 

ενός κανονιστικού πλαισίου για τις 

πλαστικές ύλες με ιδιότητες 

βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών 

συνθηκών στις διάφορες θάλασσες. 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση 

ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την 

αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου 

να παρακολουθούνται τα θαλάσσια 

απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να 

επανεξεταστεί το παράρτημα που 

απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να 

εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η 

τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί 

εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και 

της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου 

βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση 

προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και 

αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα 

περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί 

εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και 

βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα 

αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός 

χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε 

να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια 

ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση 

πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν 

συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία 

που πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα 

μπορούσαν να εξαιρεθούν από την 

απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι 

η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές 

ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα 

αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις 

όσον αφορά τον καθορισμό ενός 

κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές 

ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω 

των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες 

θάλασσες. 
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_________________ _________________ 

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

Αιτιολόγηση 

Για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των θαλάσσιων απορριμμάτων, 

εξακολουθεί να απαιτείται μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση σχετικά με την τεχνική και 

επιστημονική πρόοδο σε σχέση με όλα τα προϊόντα που θα μπορούσαν να καταλήξουν στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Τα κράτη μέλη πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες 

που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις 

παραβίασης των διατάξεων της παρούσας 

οδηγίας και να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(23) Τα κράτη μέλη πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες 

που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις 

παραβίασης των διατάξεων της παρούσας 

οδηγίας και να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Επίσης, θα 

πρέπει να προβλέπονται κίνητρα ή 

κυρώσεις για τους καταναλωτές, ανάλογα 

με τη συμπεριφορά τους. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25 α) Είναι αναγκαίο, μέσω της 

στήριξης στην έρευνα και την 

καινοτομία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», να 

προωθηθούν επενδύσεις σε αποδοτικές 

ως προς τη χρήση των πόρων και 

κυκλικές λύσεις, μεταξύ των οποίων οι 

επιλογές πρόληψης και σχεδιασμού, η 

διαφοροποίηση των πρώτων υλών και οι 

καινοτόμες τεχνολογίες ανακύκλωσης, 
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όπως η μοριακή και η χημική 

ανακύκλωση, καθώς και η βελτίωση της 

μηχανικής ανακύκλωσης·  εν 

προκειμένω, θα πρέπει να τονιστεί το 

καινοτόμο δυναμικό των νεοφυών 

επιχειρήσεων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στηρίζει τη θέσπιση ενός στρατηγικού 

προγράμματος για την έρευνα και την 

καινοτομία σχετικά με την κυκλικότητα 

των υλικών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στις πλαστικές ύλες και στις ύλες που 

περιέχουν πλαστικό, καθώς και στις 

συσκευασίες· επισημαίνει ότι θα 

χρειαστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη 

μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων· τονίζει 

ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα μπορούν να συμβάλουν στην 

επιτάχυνση της μετάβασης σε μια 

κυκλική οικονομία· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25 β) Η ενθάρρυνση της έρευνας και 

της καινοτομίας αποτελεί απαραίτητο 

εργαλείο και προϋπόθεση για την 

επίτευξη μιας πιο βιώσιμης αλυσίδας 

αξίας στον τομέα των συσκευασιών. Για 

τον σκοπό αυτόν, κρίνεται επιθυμητό να 

υποστηριχθούν οι χρηματοδοτικοί 

μηχανισμοί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

εργαλείων προγραμματισμού Ε&Α, όπως 

τα προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ για την 

έρευνα και την καινοτομία (δηλαδή το 

«Ορίζων 2020»), ενόψει του επερχόμενου 

στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και 

καινοτομίας για τις πλαστικές ύλες. 

 (Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί ως νέα αιτιολογική σκέψη· η 

θέση της συγκεκριμένα δεν είναι 

σημαντική.) 
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Αιτιολόγηση 

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τον άξονα της βιωσιμότητας. Με αυτό το δεδομένο, είναι 

απαραίτητο να διατεθούν επαρκείς πόροι και στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία στον 

τομέα των συσκευασιών, ώστε να υποστηριχθούν οι σχετικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων που περιγράφονται συνοπτικά στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 

πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, 

και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η 

προώθηση της μετάβασης σε κυκλική 

οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα, προϊόντα και υλικά, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 

ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ένωσης 

στην πρόληψη και τη σημαντική μείωση 

του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο 

υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη 

υγεία, καθώς και η προώθηση της 

μετάβασης σε κυκλική οικονομία με τη 

μείωση της κατανάλωσης προϊόντων 

μίας χρήσης και την προώθηση βιώσιμων 

και καινοτόμων επιχειρηματικών 

μοντέλων, προϊόντων και υλικών, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που 

αποτελείται από πολυμερές, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο 

οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα 

ή άλλες ουσίες, και το οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό 

των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 

φυσικά πολυμερή που δεν έχουν 

(1) «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που 

αποτελείται από πολυμερές, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο 

οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα 

ή άλλες ουσίες, και το οποίο λειτουργεί ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά 

πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί 

χημικώς και τις πολυμερισμένες 



 

AD\1163839EL.docx 29/44 PE625.401v02-00 

 EL 

τροποποιηθεί χημικώς· επιστρώσεις, επενδύσεις ή στρώματα, 

χρώματα διακόσμησης, μελάνια και 

συγκολλητικές ουσίες που δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κύρια δομικά 

συστατικά τελικών υλικών και 

προϊόντων· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) βιοαποδομήσιμες και 

λιπασματοποιήσιμες βιοπλαστικές ύλες 

και υψηλής περιεκτικότητας σε 

ανανεώσιμες πρώτες ύλες, σύμφωνα με 

το ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN 13432 

και την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις 

συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας, οι οποίες επιτρέπουν τη 

βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

βιολογικών αποβλήτων, μειώνουν τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

υποδειγματικών συστημάτων με 

σημαντικά πλεονεκτήματα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύκλου παραγωγής-

κατανάλωσης-διάθεσης. 

Αιτιολόγηση 

Οι συγκεκριμένες ύλες που προέρχονται από μια σειρά τεχνολογιών στον τομέα των αμύλων, 

των κυτταρινούχων υλών, των φυτικών ελαίων και των συνδυασμών τους προκύπτουν μέσω 

ολοκληρωμένης αλυσίδας η οποία βασίζεται σε ένα μοντέλο βιοοικονομίας που αποσκοπεί στην 

εδαφική αναγέννηση και την καινοτομία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 β) «επιστρώσεις»: ένα ή περισσότερα 
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μη αυτοφερόμενα στρώματα 

κατασκευασμένα από πλαστικό, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

παρούσας νομοθεσίας, που εφαρμόζονται 

σε ένα υλικό ή αντικείμενο προκειμένου 

να του προσδώσουν ειδικές ιδιότητες ή 

να βελτιώσουν την τεχνική του απόδοση· 

Αιτιολόγηση 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και για την εξασφάλιση μιας κοινής ερμηνείας από τα 

κράτη μέλη και της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί σαφής 

ορισμός στις επιστρώσεις στην παρούσα οδηγία βάσει του ήδη υπάρχοντος ορισμού στον 

κανονισμό (ΕΚ) 2018/213 της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό 10/2011 για τα 

πλαστικά. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς»: λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς με πάχος τοιχώματος 

μικρότερο των 15 μικρών. 

Αιτιολόγηση 

Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς θα πρέπει να οριστούν μόνο βάσει του πάχους. 

Υπάρχουν ήδη εναλλακτικές για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα. Έτσι, δεν είναι σωστό να 

απαιτούνται πολύ λεπτές σακούλες για λόγους υγιεινής ή για τη συσκευασία μη συσκευασμένων 

τροφίμων. Συνεπώς δεν είναι ενδεδειγμένη η αναφορά στον ορισμό του άρθρου 3 της οδηγίας 

94/62/ΕΚ. 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 
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μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος Α του παραρτήματος στην 

επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά 

την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της 

παρούσας οδηγίας]. 

μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος Α του παραρτήματος στην 

επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά 

την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της 

παρούσας οδηγίας]. Τα κράτη μέλη 

αξιολογούν τις κοινωνικές, οικονομικές 

και περιβαλλοντικές επιπτώσεις με σκοπό 

να εγκρίνουν εθνικά σχέδια για την 

επίτευξη της εν λόγω μείωσης, τα οποία 

θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένους 

ποσοτικούς στόχους μείωσης, 

συγκεκριμένα κίνητρα για τους οικείους 

τομείς και τα μέτρα που λαμβάνονται. Τα 

εθνικά σχέδια υποβάλλονται στην 

Επιτροπή και επικαιροποιούνται όταν 

κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή μπορεί να 

εκδίδει συστάσεις σχετικά με τα 

εγκεκριμένα σχέδια. 

 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης 

της κατανάλωσης, μέτρα που 

εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό 

καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να 

εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο 

σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. 

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν 

ανάλογα με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των προϊόντων που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης 

της κατανάλωσης, μέτρα που 

εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό 

καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων 

χρηματοδότησης της έρευνας για λύσεις 

κυκλικής οικονομίας και συνεργιών με 

ερευνητικά και επενδυτικά ταμεία της 

ΕΕ, ή οικονομικά μέσα που να 

εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο 

σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. 

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν 

ανάλογα με τις εθνικές ιδιαιτερότητες και 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 

επιχειρήσεις σε εθελοντική βάση είναι 
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επιθυμητά και θα πρέπει να έχουν 

προτεραιότητα και να προωθούνται. 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την παρουσία πλαστικών υλών 

στο προϊόν. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παρουσία πλαστικής ύλης δε συνιστά σημαντική πληροφορία. Οι ίδιες οι πλαστικές ύλες δεν 

είναι ουσίες που πρέπει να απαγορευθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο προειδοποίησης. 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Οι περιέκτες αναψυκτικών 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τα συστήματα που 

καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της 

Όσον αφορά τα συστήματα που 

καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της 
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συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται 

στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς 

και επεξεργασίας τους, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

περισυλλογής των απορριμμάτων και του 

κόστους των μέτρων αύξησης της 

ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. 

συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται 

στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς 

και επεξεργασίας τους, όπως ορίζεται στα 

άρθρα 8 και 8α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης 

που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν 

λόγω προϊόντα. 

 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

είναι συσκευασίες, οι απαιτήσεις που 

ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 

συμπληρώνουν τις απαιτήσεις σχετικά με 

τα διευρυμένα συστήματα ευθύνης του 

παραγωγού που ορίζονται στην οδηγία 

94/62/EΟΚ και στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

είναι συσκευασίες, οι απαιτήσεις που 

ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 

ισχύουν με την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων σχετικά με τα διευρυμένα 

συστήματα ευθύνης του παραγωγού που 

ορίζονται στην οδηγία 94/62/EΟΚ και 

στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Η Επιτροπή εκδίδει, εντός 18 

μηνών από την έκδοση της παρούσας 

οδηγίας, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο [ΧΧΧ] για τον 

καθορισμό των βασικών στοιχείων των 

συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου για κάθε προϊόν χωριστά. Στα 

βασικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι 

μέθοδοι για τον επιμερισμό της ευθύνης, 

ο υπολογισμός του κόστους και ο ορισμός 

άλλων ειδικών στοιχείων σύμφωνα με τις 
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ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται 

στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Κατά 

περίπτωση, οι απαιτήσεις της οδηγίας 

94/62/ΕΟΚ θα πρέπει να λαμβάνονται 

επίσης υπόψη. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 β. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού που εμπίπτουν στις 

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου εντός [18 μηνών] από την έκδοση 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της 

Επιτροπής που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 α του παρόντος άρθρου. 

 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τα συστήματα που 

θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, 

τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη να καλύπτουν το 

κόστος της συλλογής αποβλήτων 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε 

κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής ή σε άλλα ισοδύναμα 

συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 

Ένωσης σχετικά με τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής, και της 

επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας 

Όσον αφορά τα συστήματα που 

θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, 

τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη να καλύπτουν το 

επιπλέον κόστος της συλλογής αποβλήτων 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε 

κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής ή σε άλλα ισοδύναμα 

συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 

Ένωσης σχετικά με τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής, και της 

επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας 
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τους. Οι παραγωγοί καλύπτουν επίσης το 

κόστος των μέτρων αύξησης της 

ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 για τα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη. 

τους. Οι παραγωγοί καλύπτουν επίσης το 

κόστος των μέτρων αύξησης της 

ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 για τα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

 2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 

[ΧΧΧ] για περίοδο [πέντε ετών] μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 

εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 

κάθε περιόδου. 

 3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 

άρθρα [XΧΧ] μπορεί να ανακληθεί 

οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 

απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 

θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. 

 4. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει των άρθρων [ΧΧΧ] 

τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 

πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 

λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες 

με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 

2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του 

παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών 

των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 

που διατίθενται στην αγορά σε ένα 

δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη 

μπορούν, μεταξύ άλλων: 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την εκπλήρωση των στόχων 

σχετικά με τη συλλογή πλαστικών υλών 

και πλαστικών συσκευασιών σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/98/ΕΕ και την οδηγία 

94/62/ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ 

άλλων: 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να καθιερώσουν συστήματα α) να καθιερώσουν συστήματα 
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επιστροφής εγγύησης ή επιστροφής εγγύησης ή συστήματα 

αυτοματοποιημένης συλλογής, τα οποία 

λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές και 

περιφερειακές συνθήκες ή 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να καθορίσουν στόχους χωριστής 

συλλογής για σχετικά προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

β) να καθορίσουν στόχους χωριστής 

συλλογής για σχετικά προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ή 

 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) νέα με κάθε άλλο μέτρο, όπως για 

παράδειγμα με τα μέτρα που αναφέρονται 

στο παράρτημα της οδηγία 2008/98/ΕΕ, 

τα οποία τα κράτη μέλη θεωρούν 

κατάλληλα. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9α 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει 

κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες 

περιέχουν ελάχιστες απαιτήσεις για τη 

θέσπιση συστημάτων επιστροφής της 

εγγύησης. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 

ενημέρωση των καταναλωτών που 

χρησιμοποιούν τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης που απαριθμούνται στο 

μέρος Β του παραρτήματος σχετικά με 

τους λόγους περιορισμού της διάθεσής 

τους στην αγορά , πριν οι εν λόγω 

περιορισμοί τεθούν σε ισχύ. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Συνιστάται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

ένα σύστημα παροχής κινήτρων στους 

καταναλωτές και επιβολής κυρώσεων 

στην περίπτωση εσφαλμένης 

συμπεριφοράς. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συντονισμός των μέτρων Συντονισμός των μέτρων μεταξύ των 

κρατών μελών 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 



 

AD\1163839EL.docx 39/44 PE625.401v02-00 

 EL 

 Άρθρο 11α 

 Συντονισμός μέτρων σε διεθνές επίπεδο 

 Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, επιδιώκει να συντονίζει τα μέτρα 

που μειώνουν τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων και που στηρίζουν τη 

μετάβαση σε βιώσιμα οικονομικά 

μοντέλα σε διεθνές επίπεδο. 

 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από 

την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε 

πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες 

αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2. 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[τέσσερα έτη 

από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε 

πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες 

αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2. 

 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έχει σημειωθεί επαρκής 

επιστημονική και τεχνική πρόοδος και 

έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για 

τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά 

γ) έχει σημειωθεί επαρκής 

επιστημονική και τεχνική πρόοδος και 

έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή ευρωπαϊκό 

πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο 

θαλάσσιο περιβάλλον που ισχύουν για τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης εντός του 

πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
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πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά 

τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια 

προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης 

στην αγορά, κατά περίπτωση. 

και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί 

υποκατάστατά τους, με σκοπό να 

προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι 

πλέον απαραίτητο να υπάγονται σε μείωση 

της κατανάλωσης. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν για 

τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ 

σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής 

για τις ΜΜΕ που ισχύει κατά το χρονικό 

σημείο έναρξης ισχύος τα αναγκαία 

μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 

5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 από την 

... [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 

παράγραφος 1 από την … [4 έτη μετά την 

έναρξη ισχύος του εναρμονισμένου 

προτύπου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

6 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας]. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που 

είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με 

το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος A – υπότιτλος 1 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή 

προδιαβρεγμένα μαντηλάκια 

προσωπικής, οικιακής και βιομηχανικής 

υγιεινής 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος A – περίπτωση 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Φιάλες ποτών 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I –  μέρος Β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

καλύπτονται από το άρθρο 5 για τον 

περιορισμό διάθεσης στην αγορά 

διαγράφεται 

— Μπατονέτες, εκτός από 

βαμβακοφόρους στειλεούς που 

προορίζονται και χρησιμοποιούνται για 

ιατρικούς σκοπούς 

 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, 

κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) 

 

— Πιάτα  

— Καλαμάκια, εκτός από σωληνίσκους 

που προορίζονται και χρησιμοποιούνται 

για ιατρικούς σκοπούς 

 

— Αναδευτήρες ποτών  

— Ξυλάκια που προσαρτώνται και 

στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια 

για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές 

χρήσεις και εφαρμογές που δεν 

διανέμονται στους καταναλωτές, 

συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών από 

τέτοια ξυλάκια 
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Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι περιορισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως 

έσχατη λύση. Η Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη συλλογή και χρηστή διαχείριση 

των αποβλήτων ως το καταλληλότερο μέσο για την πρόληψη της ρίψης απορριμμάτων. 

Επιπλέον, στο IIA δεν προβλεπόταν, ενώ στη φάση των δημόσιων διαβουλεύσεων δεν 

ελήφθησαν υπόψη οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν με το παρόν. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για 

βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές 

χρήσεις και εφαρμογές, που δεν 

διανέμονται στους καταναλωτές 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε άρθρο 7. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Χάρτινα τραπεζομάντιλα μίας χρήσης 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Χάρτινα τραπεζομάντιλα μίας χρήσης 
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