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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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

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

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:  

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

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, τη συνετή και ορθολογική 

χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και 

την προώθηση μιας περισσότερο 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, τη συνετή και ορθολογική 

χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και 

την προώθηση μιας περισσότερο κυκλικής 

οικονομίας με υψηλότερη ενεργειακή 

απόδοση και χαμηλότερη εξάρτηση της 

Ένωσης από την ενέργεια και τους 

φυσικούς πόρους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Στις 9 Ιουλίου 2015, το 

Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την 

αποδοτική χρήση των πόρων: προς μια 

κυκλική οικονομία1α, όπου τονίζει ιδίως 

την ανάγκη να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι 

για μείωση των αποβλήτων, να 

αναπτυχθούν μέτρα πρόληψης των 

αποβλήτων και να δοθούν σαφείς και 

αδιαμφισβήτητοι ορισμοί· 

 _______________ 
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 1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2015)0266. 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη αναπτύξει τις αναγκαίες υποδομές 

διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό να καθοριστούν 

μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη 

δρομολόγηση μέτρων και επενδύσεων, 

μέσω των οποίων θα αποτραπεί η 

δημιουργία διαρθρωτικής πλεονάζουσας 

ικανότητας για την επεξεργασία 

υπολειμματικών αποβλήτων και ο 

εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων υλικών 

στο κατώτερο σημείο της ιεράρχησης των 

αποβλήτων. 

(3) Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη αναπτύξει τις αναγκαίες υποδομές 

διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό να καθοριστούν 

μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη 

δρομολόγηση μέτρων και επενδύσεων, 

μέσω των οποίων θα αποτραπεί η 

δημιουργία διαρθρωτικής πλεονάζουσας 

ικανότητας για την επεξεργασία 

υπολειμματικών αποβλήτων ή για την 

υγειονομική ταφή και ο εγκλωβισμός των 

ανακυκλώσιμων υλικών στο κατώτατο 

επίπεδο της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση αποσαφηνίζει την αιτιολογική σκέψη και τονίζει τον ρόλο των αποβλήτων στην 

υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι θα πρέπει να αποφεύγεται το 

κατώτατο επίπεδο της ιεραρχίας των αποβλήτων, δηλ. η υγειονομική ταφή. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Πρέπει να συμπεριληφθούν στην 

οδηγία 2008/98/ΕΚ ορισμοί για τα αστικά 

απόβλητα, τα απόβλητα από κατασκευές 

και κατεδαφίσεις, την τελική διαδικασία 

ανακύκλωσης και την επίχωση 

(5) Πρέπει να συμπεριληφθούν στην 

οδηγία 2008/98/ΕΚ ορισμοί για τα αστικά 

απόβλητα, τα απόβλητα από κατασκευές 

και κατεδαφίσεις, τα επαγγελματικά και 

βιομηχανικά απόβλητα, την τελική 
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προκειμένου να διευκρινιστεί το πεδίο 

εφαρμογής αυτών των εννοιών. 

διαδικασία ανακύκλωσης, τη ρίψη 

απορριμμάτων και την επίχωση 

προκειμένου να διευκρινιστεί το πεδίο 

εφαρμογής αυτών των εννοιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι 

ανακύκλωσης βασίζονται σε αξιόπιστα και 

συγκρίσιμα στοιχεία και για να καταστεί 

εφικτή η αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση της προόδου ως προς την 

επίτευξη αυτών των στόχων, ο ορισμός 

των αστικών αποβλήτων στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ θα πρέπει να είναι σύμφωνος 

με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για 

στατιστικούς σκοπούς από τη Στατιστική 

Υπηρεσία της ΕΕ και τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 

βάσει του οποίου τα κράτη μέλη 

υποβάλλουν στοιχεία επί σειρά ετών. Ο 

ορισμός των αστικών αποβλήτων στην 

παρούσα οδηγία είναι ουδέτερος ως προς 

τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της 

επιχείρησης που διαχειρίζεται απόβλητα. 

(6) Για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι 

ανακύκλωσης βασίζονται σε αξιόπιστα και 

συγκρίσιμα στοιχεία και για να καταστεί 

εφικτή η αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση της προόδου ως προς την 

επίτευξη αυτών των στόχων, ο ορισμός 

των αστικών αποβλήτων στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ θα πρέπει να είναι 

εναρμονισμένος με τον ορισμό που 

χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς 

από τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ και 

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης, βάσει του οποίου τα κράτη 

μέλη υποβάλλουν στοιχεία επί σειρά ετών. 

Ο ορισμός των αστικών αποβλήτων στην 

παρούσα οδηγία είναι ουδέτερος ως προς 

τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της 

επιχείρησης που διαχειρίζεται απόβλητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρέχουν επαρκή κίνητρα για την 

εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, 

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρέχουν επαρκή κίνητρα για την 

εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, 
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ιδίως κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα για 

την επίτευξη των στόχων της παρούσας 

οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και την 

ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τα 

τέλη υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης 

των αποβλήτων, τα συστήματα πληρωμής 

κατά την απόρριψη, τα προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και 

τα κίνητρα για τις τοπικές αρχές. 

ιδίως κίνητρα οικονομικού, φορολογικού 

και ρυθμιστικού χαρακτήρα για την 

επίτευξη των στόχων της παρούσας 

οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και την 

ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τα 

τέλη υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης 

των αποβλήτων, η απαγόρευση της 

υγειονομικής ταφής, τα συστήματα 

πληρωμής κατά την απόρριψη, τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού, τα συστήματα άμεσης 

στήριξης των τιμών, η ενσωμάτωση των 

θετικών και των αρνητικών εξωτερικών 

παραγόντων σε σχέση με την 

ανακύκλωση και τις πρωτογενείς πρώτες 

ύλες, η πολιτική μηδενικού ΦΠΑ στην 

επισκευή και την πώληση 

μεταχειρισμένων προϊόντων, η 

υποχρέωση για πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις, και τα κίνητρα για τις τοπικές 

αρχές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα προγράμματα διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού αποτελούν 

ουσιώδες στοιχείο της αποδοτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά η 

αποτελεσματικότητα και οι επιδόσεις τους 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 

μελών. Επομένως, είναι ανάγκη να 

θεσπιστούν ελάχιστες λειτουργικές 

απαιτήσεις όσον αφορά τη διευρυμένη 

ευθύνη του παραγωγού. Οι εν λόγω 

απαιτήσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη 

μείωση των δαπανών και στην ενίσχυση 

των επιδόσεων, καθώς και στη 

διασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στην 

(9) Τα προγράμματα διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού αποτελούν 

ουσιώδες στοιχείο της αποδοτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά η 

αποτελεσματικότητα και οι επιδόσεις τους 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 

μελών. Επομένως, είναι ανάγκη να 

θεσπιστούν ελάχιστες υποχρεωτικές 

λειτουργικές απαιτήσεις όσον αφορά τα 

καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα 

πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των 

δαπανών και στην ενίσχυση των 

επιδόσεων, να διευκολύνουν τη βελτίωση 

της υλοποίησης και της επιβολής της 

χωριστής συλλογής και διαλογής, να 
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αποφυγή των εμποδίων για την ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα 

πρέπει επίσης να συμβάλλουν ώστε το 

κόστος του τέλους του κύκλου ζωής να 

ενσωματώνεται στις τιμές των προϊόντων 

και να παρέχουν κίνητρα στους 

παραγωγούς ώστε να λαμβάνουν 

ενδελεχέστερα υπόψη τις δυνατότητες 

ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων τους. 

Οι απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν τόσο 

για τα νέα όσο και για τα υφιστάμενα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Ωστόσο, είναι αναγκαία μια 

μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή 

των δομών και των διαδικασιών των 

υφιστάμενων προγραμμάτων διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού στις νέες 

απαιτήσεις. 

εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα 

ανακύκλωσης, να βοηθούν στην ασφαλή 

και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση σε 

δευτερογενείς πρώτες ύλες, καθώς επίσης 
να εξασφαλίζουν ίσους όρους 

ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να 

αποτρέπουν τα εμπόδια για την ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα 

πρέπει επίσης να συμβάλλουν ώστε το 

κόστος του τέλους του κύκλου ζωής να 

ενσωματώνεται στις τιμές των προϊόντων 

και να παρέχουν κίνητρα στους 

παραγωγούς ώστε να λαμβάνουν 

ενδελεχέστερα υπόψη τις δυνατότητες 

ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων τους. 

Οι απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν τόσο 

για τα νέα όσο και για τα υφιστάμενα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Ωστόσο, είναι αναγκαία μια 

μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή 

των δομών και των διαδικασιών των 

υφιστάμενων προγραμμάτων διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού, και των κρατών 

μελών στα οποία δεν υπάρχει διευρυμένη 

ευθύνη του παραγωγού, στις νέες 

απαιτήσεις. Κατά τη μεταβατική περίοδο, 

τα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα 

συστήματα διαχείρισης αποβλήτων τους 

παράγουν αποτελέσματα με τρόπο που να 

επιτρέπει την επιβολή, τη διαφάνεια και 

τη λογοδοσία τους, με πλήρη τήρηση των 

ελάχιστων απαιτήσεων που ισχύουν για 

τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει την έννοια της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και 

δικαιολογεί περαιτέρω την ανάγκη για ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών. Τα ολιγάριθμα κράτη μέλη στα οποία δεν 

ισχύει διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν 

αποτελέσματα όσον αφορά τις επιδόσεις διαχείρισης αποβλήτων με εξίσου διαφανή και 

υπεύθυνο τρόπο. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων αποτελεί τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων και 

μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

των αποβλήτων. Συνεπώς, είναι σημαντικό 

τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατάλληλα 

μέτρα για την πρόληψη της παραγωγής 

αποβλήτων και επίσης να παρακολουθούν 

και να αξιολογούν την πρόοδο της 

εφαρμογής των εν λόγω μέτρων. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφη 

μέτρηση της συνολικής προόδου ως προς 

την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των 

αποβλήτων, θα πρέπει να οριστούν κοινοί 

δείκτες. 

(10) Η πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων αποτελεί τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων, της 

μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

των αποβλήτων, και του περιορισμού της 

εξάρτησης από εισαγωγές διαρκώς 

σπανιότερων πρώτων υλών. Συνεπώς, 

είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την 

πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων 

για τη μείωση της παρουσίας 

επικίνδυνων ουσιών, την προώθηση της 

ανακύκλωσης των υλικών υψηλής 

ποιότητας, την καταπολέμηση της 

προγραμματισμένης απαξίωσης, την 

αυξημένη ενδυνάμωση των καταναλωτών 

μέσω της βελτιωμένης πληροφόρησης για 

τα προϊόντα, την ενθάρρυνση της 

διαρκούς επικοινωνίας, και τακτικές 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά 

με την πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων, και επίσης να παρακολουθούν 

και να αξιολογούν την πρόοδο της 

εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφη 

μέτρηση της συνολικής προόδου ως προς 

την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των 

αποβλήτων, θα πρέπει να οριστούν κοινοί 

δείκτες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει 

τη δυνατότητα θέσπισης στόχων 

ανακύκλωσης για τα εμπορικά και 

βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα. 

Προκειμένου να δημιουργήσει μια ακριβή 

βάση αναφοράς για τον καθορισμό αυτών 

των στόχων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τα 

απόβλητα αυτά, βάσει κοινών εκθέσεων 

από τα κράτη μέλη. Εντός δύο ετών από 

τη συλλογή δεδομένων, και με βάση 

εκτίμηση των επιπτώσεων, η Επιτροπή 

θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα 

θέσπισης χωριστών στόχων 

ανακύκλωσης για αδρανή μ επικίνδυνα 

επαγγελματικά και βιομηχανικά 

απόβλητα έως το 2025, τουλάχιστον για 

το χαρτί, τα μέταλλα και τα βιολογικά 

απόβλητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Η χωριστή συλλογή και 

ανακύκλωση των απόβλητων ελαίων θα 

έχει σημαντικά οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη όσον αφορά τη 

διασφάλιση του εφοδιασμού με πρώτες 

ύλες, την πρόοδο προς την κατεύθυνση 

της κυκλικής οικονομίας και τη συμβολή 

στη μείωση της εξάρτησης από το 

πετρέλαιο. Ορισμένα κράτη μέλη ήδη 

συλλέγουν και ανακυκλώνουν μεγάλο 

μέρος των απόβλητων ελαίων τους. 

Ωστόσο, το 2015, μόνο το 13% περίπου 

όλων των βασικών ελαίων παράχθηκε 

από επαναδιυλισμένα απόβλητα έλαια. 

Θα πρέπει επομένως να οριστεί ένας 
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στόχος σε επίπεδο Ένωσης, για τη 

συλλογή και ανακύκλωση απόβλητων 

ελαίων. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν 

σήμερα εγκαταστάσεις επαναδιύλισης 

απόβλητων ελαίων θα πρέπει να είναι σε 

θέση να εξάγουν τα εν λόγω έλαια σε άλλα 

κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί ο 

συγκεκριμένος στόχος σε επίπεδο 

Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αναγέννηση των απόβλητων ελαίων περιορίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση της 

πρωτογενούς παραγωγής λιπαντικών και μειώνει τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, με την 

επίτευξη συνολικής εξοικονόμησης ενέργειας έως 30%. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για τον υπολογισμό του κατά 

πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι της 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 

και της ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν 

υπόψη τα προϊόντα και τα συστατικά 

στοιχεία που προετοιμάζονται για 

επαναχρησιμοποίηση από 

αναγνωρισμένους φορείς 

επαναχρησιμοποίησης και από συστήματα 

καταβολής εγγύησης-επιστροφής, καθώς 

και την ανακύκλωση μετάλλων που 

πραγματοποιείται παράλληλα με την 

αποτέφρωση. Για τη διασφάλιση 

ομοιόμορφου υπολογισμού των εν λόγω 

στοιχείων, η Επιτροπή θα εκδώσει 

λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 

καθορισμό των αναγνωρισμένων φορέων 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 

και των συστημάτων καταβολής εγγύησης-

επιστροφής, τα κριτήρια ποιότητας για τα 

ανακυκλωμένα μέταλλα και τη συλλογή, 

την επαλήθευση των στοιχείων και την 

(18) Για τον υπολογισμό του κατά 

πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι της 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 

και της ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν 

υπόψη τα προϊόντα και τα συστατικά 

στοιχεία ή, όπου είναι σκόπιμο, τις 

συσκευασίες, που προετοιμάζονται για 

επαναχρησιμοποίηση από 

αναγνωρισμένους φορείς 

επαναχρησιμοποίησης και από συστήματα 

καταβολής εγγύησης-επιστροφής, καθώς 

και την ανακύκλωση μετάλλων που 

πραγματοποιείται παράλληλα με την 

ανάκτηση ενέργειας και την αποτέφρωση. 

Για τη διασφάλιση ομοιόμορφου 

υπολογισμού των εν λόγω στοιχείων, η 

Επιτροπή θα εκδώσει λεπτομερείς κανόνες 

σχετικά με τον καθορισμό των 

αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση και των 

συστημάτων καταβολής εγγύησης-

επιστροφής, τα κριτήρια ποιότητας για τα 
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υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτά. ανακυκλωμένα μέταλλα και τη συλλογή, 

την επαλήθευση των στοιχείων και την 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υιοθέτηση της μεθόδου υπολογισμού του παραρτήματος VI της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 

στην οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να προσαρμοστεί για 

τις συσκευασίες, δεδομένου ότι η εναρμόνιση χωρίς προσαρμογή θα οδηγήσει σε παρερμηνεία 

και θα δημιουργήσει σύγχυση και/ή περιττό διοικητικό φόρτο. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων 

αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί 

πρόβλημα στην Ένωση, ενώ 

παρατηρούνται ελλείψεις όσον αφορά τα 

στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

ενισχυθούν η τήρηση αρχείων και οι 

μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας με τη 

δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για τα 

επικίνδυνα απόβλητα στα κράτη μέλη. Η 

ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων θα πρέπει 

να επεκταθεί και σε άλλους τύπους 

αποβλήτων, κατά περίπτωση, ώστε να 

απλουστευτεί η τήρηση αρχείων για τις 

επιχειρήσεις και τις διοικήσεις και να 

βελτιωθεί η παρακολούθηση των ροών 

αποβλήτων στην Ένωση. 

(21) Η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων 

αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί 

πρόβλημα στην Ένωση, ενώ 

παρατηρούνται ελλείψεις όσον αφορά τα 

στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

ενισχυθούν η τήρηση αρχείων και οι 

μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας με τη 

δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για τα 

επικίνδυνα απόβλητα στα κράτη μέλη. Η 

ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων θα πρέπει 

να επεκταθεί και σε άλλους τύπους 

αποβλήτων, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 

ώστε να απλουστευτεί η τήρηση αρχείων 

για τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις και 

να βελτιωθεί η παρακολούθηση των ροών 

αποβλήτων στην Ένωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση των ρευμάτων αποβλήτων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της οδηγίας και την καθιέρωση ηλεκτρονικών συστημάτων για τη συλλογή 

δεδομένων, που μπορούν να συμβάλουν σε αυτή μειώνοντας παράλληλα το κόστος της 

παρακολούθησης. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά προκειμένου η Επιτροπή να 

αξιολογεί τη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία για τα απόβλητα στα κράτη 

μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η 

συγκρισιμότητα των στατιστικών 

στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθεί με τη 

θέσπιση ενιαίου σημείου εισόδου για όλα 

τα στοιχεία που αφορούν τα απόβλητα, με 

τη διαγραφή παρωχημένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής εκθέσεων και με τη θέσπιση της 

κατάρτισης έκθεσης ελέγχου της 

ποιότητας των στοιχείων. Ως εκ τούτου, 

κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 

την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 

στη νομοθεσία για τα απόβλητα, τα κράτη 

μέλη χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη 

μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την 

Επιτροπή και τις εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες των κρατών μελών. 

(28) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την Επιτροπή προκειμένου 

να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία για τα απόβλητα σε όλα τα 

κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και 

η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων 

στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθούν με την 

εισαγωγή ενιαίου σημείου εισόδου για όλα 

τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

για υποβολή στοιχείων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με την εισαγωγή 

ποιοτικής έκθεσης ελέγχου των στοιχείων. 

Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με την επίτευξη των στόχων που 

ορίζονται στη νομοθεσία για τα απόβλητα, 

τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την πλέον 

πρόσφατη μεθοδολογία που έχει 

αναπτυχθεί από την Επιτροπή, τις εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών 

και τις εθνικές αρμόδιες αρχές 

διαχείρισης αποβλήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το 

στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

""β) ζωικά υποπροϊόντα, "β) ζωικά υποπροϊόντα, 
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συμπεριλαμβανομένων των 

μεταποιημένων προϊόντων που 

καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1774/2002, εκτός από εκείνα που 

προορίζονται για αποτέφρωση, 

υγειονομική ταφή ή χρήση σε 

εγκαταστάσεις βιοαερίου ή 

κομποστοποίησης· 

συμπεριλαμβανομένων των 

μεταποιημένων προϊόντων που 

καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1774/2002, εκτός από εκείνα που 

προορίζονται για αποτέφρωση ή 

υγειονομική ταφή, 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:el:PDF) 

Αιτιολόγηση 

Τα ζωικά υποπροϊόντα κατά κανόνα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου 

για τα ύδατα, δεδομένου ότι υπάγονται στον κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ, αριθ. 

1069/2009). Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση από τον γενικό αυτό κανόνα είναι τα ζωικά 

υποπροϊόντα (επομένως και η κοπριά). Οι κύριοι λόγοι για την επεξεργασία κοπριάς σε μονάδα 

παραγωγής βιοαερίου συνίστανται στην αποφυγή των εκπομπών από την αποθήκευση χωρίς 

προηγούμενη επεξεργασία, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την παραγωγή 

οργανικού λιπάσματος με καλύτερες γεωπονικές ιδιότητες σε σύγκριση με την ακατέργαστη 

κοπριά. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. “βιολογικά απόβλητα” τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 

πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 

μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, 

εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και 

χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή 

απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης 

τροφίμων, καθώς και άλλα απόβλητα με 

παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης που 

είναι συγκρίσιμα ως προς τη φύση, τη 

σύνθεση και την ποσότητα·»· 

4. “βιολογικά απόβλητα” τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 

πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 

μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, 

εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και 

χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή 

απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης 

τροφίμων, καθώς και άλλα απόβλητα με 

παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης που 

είναι συγκρίσιμα ως προς τη φύση και τη 

σύνθεση· 

Or. en 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 5α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 "5α. «παραγωγοί προϊόντων που 

διαθέτουν εμπορεύματα στην αγορά της 

Ένωσης»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, 

κατασκευάζουν, μεταποιούν, 

επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν 

προϊόντα·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ β (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 9α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 "9α. «διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού»: η πλήρης ή μερική 

επιχειρησιακή και/ή οικονομική ευθύνη 

του παραγωγού για ένα προϊόν, που 

διευρύνεται στο μετακαταναλωτικό 

στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, 

ως μέσο για να επιτύχουν τα κράτη μέλη 

τους στόχους της Ένωσης για τα 

απόβλητα και να αυξήσουν τα ποσοστά 

επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης·» 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας δεν υπάρχει ορισμός της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Ο ορισμός αυτός 

είναι αρκετά ευρύς ώστε να καλύπτει τις διαφορές στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού στα κράτη μέλη, αλλά διευκρινίζει σε ποια κράτη μέλη και προγράμματα θα 

εφαρμόζονται οι προτεινόμενες ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ. Αποσαφηνίζει επίσης το πεδίο 

εφαρμογής και τους στόχους της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

16. “προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση” κάθε εργασία 

ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό 

ή επισκευή, με την οποία απόβλητα, 

προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων 

που έχουν συλλεχθεί από αναγνωρισμένο 

φορέα προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση ή σύστημα 

καταβολής εγγύησης-επιστροφής 
προετοιμάζονται προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη 

προεπεξεργασία·»· 

16. "προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση": κάθε εργασία 

ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό 

ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή 

συστατικά στοιχεία προϊόντων που 

αποτελούν πλέον απόβλητα 
προετοιμάζονται προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη 

προεπεξεργασία, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στη διαδικασία της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση εμπλέκονται επίσης οργανώσεις 

που δεν έχουν ως κύριο σκοπό τους τη διαχείριση των αποβλήτων, για παράδειγμα, 

παλαιοπωλεία, φιλανθρωπικά καταστήματα, κ.λπ.. Η τροπολογία έχει ως στόχο να αποτρέψει 

την υπερρύθμιση, που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ύπαρξη των εν λόγω οργανώσεων. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 16α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 "16α. «επιχειρήσεις προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση»: οι επιχειρήσεις ή 

τα δίκτυα επιχειρήσεων διαχείρισης 

αποβλήτων που δραστηριοποιούνται στη 

διαδικασία της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, τηρώντας την 

ισχύουσα νομοθεσία περί επεξεργασίας 

αποβλήτων και τη λοιπή σχετική 

νομοθεσία στην επικράτεια στην οποία 

ασκούν δραστηριότητα·» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση οργανισμών ως επιχειρήσεων 

«προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση» και αποσαφηνίζει τον όρο που χρησιμοποιείται σε 

επόμενα τμήματα της οδηγίας. Αντικατοπτρίζει τη σημασία τους στη διαδικασία διαχείρισης των 

αποβλήτων ενώ παράλληλα τονίζει τον ρόλο των σχετικών κανονιστικών διατάξεων των 

κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 17β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

17β. “επίχωση” διαδικασία ανάκτησης 

κατά την οποία χρησιμοποιούνται 

κατάλληλα απόβλητα για 

εγγειοβελτιωτικούς σκοπούς σε χώρους 

όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές ή 

για λόγους μηχανικής ισορροπίας στην 

αρχιτεκτονική τοπίου ή στις κατασκευές 

αντί άλλων μη απόβλητων υλικών τα οποία 

σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν 

χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό·»· 

17β. “επίχωση” διαδικασία ανάκτησης 

άλλη από την ανακύκλωση, κατά την 

οποία χρησιμοποιούνται μη επικίνδυνα 

απόβλητα για εγγειοβελτιωτικούς σκοπούς 

σε χώρους όπου έχουν πραγματοποιηθεί 

εκσκαφές ή για λόγους μηχανικής 

ισορροπίας στην αρχιτεκτονική τοπίου ή 

στις κατασκευές αντί άλλων μη απόβλητων 

υλικών τα οποία σε διαφορετική 

περίπτωση θα είχαν χρησιμοποιηθεί για 

τον σκοπό αυτό·»· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ενισχύει την ιεράρχηση των αποβλήτων εξαιρώντας τα ανακυκλώσιμα απόβλητα 

από επίχωση. Ταυτόχρονα, ο ορισμός θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι τυχόν επικίνδυνα 

απόβλητα δεν θα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επίχωσης στο πλαίσιο της προστασίας της 

υγείας, του τοπικού περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 20α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 "20α. «επαγγελματικά και βιομηχανικά 

απόβλητα», μεικτά υπολείμματα σε 

ποσότητες μεγαλύτερες από ό,τι τα 

αστικά απόβλητα που προέρχονται από 

επαγγελματική δραστηριότητα, 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 

συγκεκριμένων προϊόντων, όπως το χαρτί 

και το χαρτόνι, το γυαλί, τα μέταλλα, το 

πλαστικό, τα βιολογικά απόβλητα, το 

ξύλο, τα απόβλητα της 

κλωστοϋφαντουργίας και τα ογκώδη 

απόβλητα. Στα επαγγελματικά και 

βιομηχανικά απόβλητα δεν 

περιλαμβάνονται τα οικιακά απόβλητα, 

τα απόβλητα οικοδομών και 

κατεδαφίσεων, τα επικίνδυνα απόβλητα 

και τα απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης 

και επεξεργασίας αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ιλύος 

καθαρισμού λυμάτων·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ β (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 20β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ β) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 "20β. «ρίψη απορριμμάτων», κάθε 

πράξη ή παράλειψη του κατόχου των 

αποβλήτων, είτε από πρόθεση είτε από 

αμέλεια, που έχει ως αποτέλεσμα τη 

ρύπανση με απορρίμματα·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ γ (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 20γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ γ) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 "20γ. «απόβλητα τροφίμων»: οι 

απώλειες τροφίμων από την αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων· στα απόβλητα 

τροφίμων δεν συμπεριλαμβάνονται τα 

τρόφιμα που διατίθενται για να 

χρησιμοποιηθούν ως υλικά, όπως τα 

βιοπροϊόντα ή οι ζωοτροφές, ή που 

αποστέλλονται για αναδιανομή·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ δ (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 20δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στδ) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 "20δ. «ακαθαρσίες στην ανακύκλωση»: 
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αντικείμενα ή ουσίες που αναμειγνύονται 

με ανακυκλώσιμα υλικά, 

περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 

υγρασίας, μη ανακυκλώσιμων υλικών, μη 

στοχευόμενων ανακυκλώσιμων υλικών, 

κόλλας, χρωμάτων και ετικετών.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-α) Στο άρθρο 8, το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

"1. Προκειμένου να ενισχυθεί η 

επαναχρησιμοποίηση, καθώς και η 

πρόληψη, ανακύκλωση και άλλες μορφές 

ανάκτησης αποβλήτων, τα κράτη μέλη 

μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη 

νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 

κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, 

κατασκευάζουν, μεταποιούν, 

επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν 

προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος) 

φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού." 

"1. Προκειμένου να ενισχυθούν η 

επαναχρησιμοποίηση καθώς και η 

πρόληψη, ανακύκλωση και άλλες μορφές 

ανάκτησης αποβλήτων, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν νομοθετικά και μη νομοθετικά 

μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ 

επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, 

μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή 

εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του 

προϊόντος) φέρουν διευρυμένη ευθύνη 

παραγωγού. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:el:PDF) 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο αα (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 



 

PE582.196v01-00 20/45 PA\1093649EL.doc 

EL 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) Στο άρθρο 8, το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

"2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 

ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό των 

προϊόντων κατά τρόπον ώστε να 

μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο 

περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων 

κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της 

συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και 

για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η 

διάθεση των προϊόντων που αποτελούν 

πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13." 

"2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τον 

σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπον 

ώστε να μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο 

περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων 

κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της 

συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και 

για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η 

διάθεση των προϊόντων που αποτελούν 

πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:el:PDF) 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο β 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να 

ενθαρρύνουν, μεταξύ άλλων, την 

ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία 

προϊόντων που είναι κατάλληλα για 

πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική 

άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα, 

κατάλληλα για προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή 

εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον 

αντίκτυπο των προϊόντων σε ολόκληρη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους.» 

«Τα εν λόγω μέτρα ενθαρρύνουν, μεταξύ 

άλλων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και 

την εμπορία προϊόντων που είναι 

κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, 

ανθεκτικά και εύκολα επιδιορθώσιμα από 

τεχνική άποψη και, αφού καταστούν 

απόβλητα, κατάλληλα για προετοιμασία 

για επαναχρησιμοποίηση και για 

ανακύκλωση προκειμένου να διευκολυνθεί 

η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των 

αποβλήτων. Τα μέτρα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των 

προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους.» 
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Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή διοργανώνει 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών και των φορέων που 

συμμετέχουν στα προγράμματα ευθύνης 

του παραγωγού σχετικά με την πρακτική 

εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται 

στο άρθρο 8α και τις βέλτιστες πρακτικές, 

με σκοπό τη διασφάλιση δέουσας 

διακυβέρνησης και διασυνοριακής 

συνεργασίας στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά 

και την παρακολούθηση των οργανώσεων 

ευθύνης του παραγωγού, την επιλογή των 

επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων και 

την πρόληψη της δημιουργίας 

απορριμμάτων. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα 

αποτελέσματα της ανταλλαγής 

πληροφοριών.» 

5. Η Επιτροπή διοργανώνει 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών και των φορέων που 

συμμετέχουν στα προγράμματα ευθύνης 

του παραγωγού σχετικά με την πρακτική 

εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται 

στο άρθρο 8α και τις βέλτιστες πρακτικές, 

με σκοπό τη διασφάλιση δέουσας 

διακυβέρνησης και διασυνοριακής 

συνεργασίας στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά 

και την παρακολούθηση των οργανώσεων 

ευθύνης του παραγωγού, την επιλογή των 

επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων και 

την πρόληψη της δημιουργίας 

απορριμμάτων. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα 

αποτελέσματα της ανταλλαγής 

πληροφοριών και μπορεί να παρέχει 

κατευθυντήριες γραμμές για τις σχετικές 

πτυχές.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- καθορίζουν με σαφή τρόπο τους 

ρόλους και τις υποχρεώσεις των 

παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν 

αγαθά στην αγορά της Ένωσης, των 

οργανώσεων που εφαρμόζουν τη 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εξ 

ονόματός του, των δημόσιων ή ιδιωτικών 

επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των 

τοπικών αρχών και, κατά περίπτωση, των 

αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση· 

καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους 

και τις υποχρεώσεις των παραγωγών 

προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην 

αγορά της Ένωσης, των οργανώσεων που 

εφαρμόζουν τη διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού εξ ονόματός του, των 

δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων 

διαχείρισης αποβλήτων, των διανομέων 

και των λιανεμπόρων, των τοπικών αρχών 

και, κατά περίπτωση, των αναγνωρισμένων 

φορέων προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκτελούν τις δράσεις που προσδιορίζονται στο σημείο αυτό και όχι τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, όπως αφήνει να υπονοηθεί η προτεινόμενη 

διατύπωση. Αποσαφηνίζεται, επίσης, ο ορισμός των παραγωγών προϊόντων στο άρθρο 8.1 και 

συμπληρώνεται ο κατάλογος των σχετικών φορέων της αλυσίδας αξίας. Αν υπάρχουν σαφείς 

ρόλοι και αρμοδιότητες για όλους, θα εξασφαλίζεται η λογοδοσία. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της 

εναρμονισμένης εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Ενισχύονται επίσης διατάξεις που δεν εισάγουν 

διακρίσεις, ώστε να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- καθορίζουν μετρήσιμους στόχους 

διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με 

την ιεράρχηση των αποβλήτων, με σκοπό 

την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών 

στόχων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, 

όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα 

οδηγία, στην οδηγία 94/62/ΕΚ, στην 

οδηγία 2000/53/ΕΚ, στην οδηγία 

2006/66/ΕΚ και στην οδηγία 2012/19/ΕΕ· 

- καθορίζουν μετρήσιμους στόχους 

διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με 

την ιεράρχηση των αποβλήτων, με σκοπό 

την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών 

στόχων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, 

όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα 

οδηγία, στην οδηγία 94/62/ΕΚ, στην 

οδηγία 2000/53/ΕΚ, στην οδηγία 

2006/66/ΕΚ και στην οδηγία 2012/19/ΕΕ, 

καθώς και άλλους στόχους που 



 

PA\1093649EL.doc 23/45 PE582.196v01-00 

 EL 

θεωρούνται σημαντικοί για το 

πρόγραμμα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκτελούν τις δράσεις που προσδιορίζονται στο σημείο αυτό και όχι τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, όπως αφήνει να υπονοηθεί η προτεινόμενη 

διατύπωση. Αποσαφηνίζεται, επίσης, ο ορισμός των παραγωγών προϊόντων στο άρθρο 8.1 και 

συμπληρώνεται ο κατάλογος των σχετικών φορέων της αλυσίδας αξίας. Αν υπάρχουν σαφείς 

ρόλοι και αρμοδιότητες για όλους, θα εξασφαλίζεται η λογοδοσία. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της 

εναρμονισμένης εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Ενισχύονται επίσης διατάξεις που δεν εισάγουν 

διακρίσεις, ώστε να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- θεσπίζουν σύστημα υποβολής 

εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων 

σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται 

στην αγορά της Ένωσης από τους 

παραγωγούς στο πλαίσιο της διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού. Εφόσον τα 

προϊόντα αυτά μετατραπούν σε απόβλητα, 

το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

διασφαλίζει τη συγκέντρωση στοιχείων 

σχετικά με τη συλλογή και την 

επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων 

προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές 

υλικών των αποβλήτων· 

- θεσπίζουν σύστημα υποβολής 

εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων 

σχετικά με τα προϊόντα, ή, κατά 

περίπτωση, τις συσκευασίες, που 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από 

τους παραγωγούς στο πλαίσιο της 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

Εφόσον τα προϊόντα αυτά ή, κατά 

περίπτωση, οι συσκευασίες, μετατραπούν 

σε απόβλητα, το σύστημα υποβολής 

εκθέσεων διασφαλίζει τη συγκέντρωση 

στοιχείων σχετικά με τη συλλογή και την 

επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων 

προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές 

υλικών των αποβλήτων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκτελούν τις δράσεις που προσδιορίζονται στο σημείο αυτό και όχι τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, όπως αφήνει να υπονοηθεί η προτεινόμενη 

διατύπωση. Αποσαφηνίζεται, επίσης, ο ορισμός των παραγωγών προϊόντων στο άρθρο 8.1 και 
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συμπληρώνεται ο κατάλογος των σχετικών φορέων της αλυσίδας αξίας. Αν υπάρχουν σαφείς 

ρόλοι και αρμοδιότητες για όλους, θα εξασφαλίζεται η λογοδοσία. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της 

εναρμονισμένης εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Ενισχύονται επίσης διατάξεις που δεν εισάγουν 

διακρίσεις, ώστε να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση και την 

κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των 

παραγωγών προϊόντων και σε σχέση με τις 

ΜΜΕ. 

- διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση 

και την κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ 

των παραγωγών προϊόντων και σε σχέση 

με τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, το μοναδιαίο 

κόστος που χρεώνει κάθε οργανισμός που 

εφαρμόζει διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού για λογαριασμό παραγωγού 

προϊόντων για υπηρεσίες που συνδέονται 

με ένα συγκεκριμένο προϊόν, είναι το ίδιο 

για όλους τους παραγωγούς προϊόντων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκτελούν τις δράσεις που προσδιορίζονται στο σημείο αυτό και όχι τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, όπως αφήνει να υπονοηθεί η προτεινόμενη 

διατύπωση. Αποσαφηνίζεται, επίσης, ο ορισμός των παραγωγών προϊόντων στο άρθρο 8.1 και 

συμπληρώνεται ο κατάλογος των σχετικών φορέων της αλυσίδας αξίας. Αν υπάρχουν σαφείς 

ρόλοι και αρμοδιότητες για όλους, θα εξασφαλίζεται η λογοδοσία. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της 

εναρμονισμένης εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Ενισχύονται επίσης διατάξεις που δεν εισάγουν 

διακρίσεις, ώστε να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 συμβάλλουν στην ενσωμάτωση στην τιμή 

του προϊόντος του περιβαλλοντικού 

κόστους για όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του προϊόντος και του κόστους στο 

τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος και 

προσφέρουν κίνητρα στους παραγωγούς 

προϊόντων προκειμένου να λαμβάνουν 

καλύτερα υπόψη την πρόληψη της 

δημιουργίας αποβλήτων και την αντοχή 

των προϊόντων, τη δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης και την 

ανακυκλωσιμότητα, κατά τη σχεδίαση των 

προϊόντων τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκτελούν τις δράσεις που προσδιορίζονται στο σημείο αυτό και όχι τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, όπως αφήνει να υπονοηθεί η προτεινόμενη 

διατύπωση. Αποσαφηνίζεται, επίσης, ο ορισμός των παραγωγών προϊόντων στο άρθρο 8.1 και 

συμπληρώνεται ο κατάλογος των σχετικών φορέων της αλυσίδας αξίας. Αν υπάρχουν σαφείς 

ρόλοι και αρμοδιότητες για όλους, θα εξασφαλίζεται η λογοδοσία. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της 

εναρμονισμένης εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Ενισχύονται επίσης διατάξεις που δεν εισάγουν 

διακρίσεις, ώστε να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εδάφιο 4β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - περιλαμβάνουν σαφείς στόχους για 

βελτίωση της σχεδίασης των προϊόντων 

(οικολογική σχεδίαση) με σκοπό την 

πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, 

και όχι απλώς την ανακύκλωση και την 

ανάκτηση υλικών· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκτελούν τις δράσεις που προσδιορίζονται στο σημείο αυτό και όχι τα 

προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, όπως αφήνει να υπονοηθεί η προτεινόμενη 

διατύπωση. Αποσαφηνίζεται, επίσης, ο ορισμός των παραγωγών προϊόντων στο άρθρο 8.1 και 

συμπληρώνεται ο κατάλογος των σχετικών φορέων της αλυσίδας αξίας. Αν υπάρχουν σαφείς 

ρόλοι και αρμοδιότητες για όλους, θα εξασφαλίζεται η λογοδοσία. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της 

εναρμονισμένης εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Ενισχύονται επίσης διατάξεις που δεν εισάγουν 

διακρίσεις, ώστε να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8 α – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα προστασίας των 

καταναλωτών 

 (α) εξασφαλίζοντας ότι κατά τη 

χρήση συστημάτων συλλογής αποβλήτων 

δεν γίνονται διακρίσεις κατά κατόχων 

αποβλήτων από κανέναν οργανισμό που 

εφαρμόζει τη διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού για λογαριασμό παραγωγού 

προϊόντων· 

 (β) εξασφαλίζοντας για τους 

καταναλωτές, χωρίς πρόσθετο κόστος, 

την προσβασιμότητα και τη 

διαθεσιμότητα κατάλληλων συστημάτων 

συλλογής αποβλήτων, παρεχόμενων από 

οποιονδήποτε οργανισμό που εφαρμόζει 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για 

λογαριασμό παραγωγού προϊόντων σε 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές που 

καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) 

της παραγράφου 3· 

 (γ) εξασφαλίζοντας ότι κάθε 

οργανισμός που εφαρμόζει διευρυμένη 

ευθύνη του παραγωγού για λογαριασμό 

παραγωγού προϊόντων σε όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται 

σύμφωνα με το στοιχείο α) της 
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παραγράφου 3 παρέχει υπηρεσίες και 

υποδομές συλλογής απορριμμάτων με 

συγκρίσιμα πρότυπα ποιότητας, 

διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας, 

έτσι ώστε κανένας καταναλωτής να μην 

υφίσταται διακρίσεις λόγω τόπου 

κατοικίας· 

 (δ) εξασφαλίζει ότι κανένας 

οργανισμός που εφαρμόζει διευρυμένη 

ευθύνη του παραγωγού για λογαριασμό 

παραγωγού προϊόντων σε όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται 

σύμφωνα με το στοιχείο α) της 

παραγράφου 3 δεν περιορίζει άμεσα ή 

έμμεσα τους καταναλωτές να διαθέτουν 

προϊόντα σε σύστημα συλλογής 

αποβλήτων, ακόμη και όταν ο εν λόγω 

οργανισμός έχει ήδη επιτύχει τους 

στόχους του για τα απόβλητα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση ενισχύει την προστασία των καταναλωτών και αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των 

φορέων που δημιουργούνται για την εφαρμογή του προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Αντικατοπτρίζει επίσης το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν εύκολα να 

απαιτούν σε ατομικό επίπεδο υπηρεσίες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση 

όπου, ενώ οι υπηρεσίες διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού περιλαμβάνονται στην τιμή των 

προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω της 

έλλειψης σημείων συλλογής αποβλήτων ή λόγω δύσκολης πρόσβασης, με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνονται οι καταναλωτές με πρόσθετο κόστος ή με αναστάτωση. Για να αποφευχθούν 

αυτές οι καταστάσεις, οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται νομικά. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) καλύπτουν το συνολικό κόστος της 

διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα τα 

οποία διαθέτει στην αγορά της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

(α) καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία 

κόστους της διαχείρισης αποβλήτων για τα 

προϊόντα τα οποία διαθέτει στην αγορά της 

Ένωσης: 
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ακόλουθων: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η απεριόριστη υποχρέωση των παραγωγών/εισαγωγέων «να καλύπτουν το συνολικό κόστος της 

διαχείρισης αποβλήτων» είναι δυσανάλογη σε σχέση με τον ρόλο και την ευθύνη του 

παραγωγού/εισαγωγέα για τη συλλογή και τη διαλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών προς 

ανακύκλωση.  Θα προκαλούσε ενδεχομένως απεριόριστη και δυσανάλογη οικονομική 

επιβάρυνση στους παραγωγούς, πέρα από την ευθύνη και τον έλεγχό τους. Η παρούσα 

τροπολογία αποσκοπεί στην οριοθέτηση της ευθύνης και της οικονομικής υποχρέωσης των 

παραγωγών. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – σημείο α – στοιχείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

-  κόστος των εργασιών 

χωριστής συλλογής, διαλογής και 

επεξεργασίας που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων διαχείρισης των 

αποβλήτων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, 

λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από την 

επαναχρησιμοποίηση ή τις πωλήσεις 

δευτερογενών πρώτων υλών από τα 

προϊόντα τους· 

κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής, 

διαλογής, ανακύκλωσης και επεξεργασίας 

που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερη 

περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των 

εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση ή τις 

πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών από 

τα προϊόντα τους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η απεριόριστη υποχρέωση των παραγωγών/εισαγωγέων «να καλύπτουν το συνολικό κόστος της 

διαχείρισης αποβλήτων» είναι δυσανάλογη σε σχέση με τον ρόλο και την ευθύνη του 

παραγωγού/εισαγωγέα για τη συλλογή και τη διαλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών προς 

ανακύκλωση.  Θα προκαλούσε ενδεχομένως απεριόριστη και δυσανάλογη οικονομική 

επιβάρυνση στους παραγωγούς, πέρα από την ευθύνη και τον έλεγχό τους. Η παρούσα 

τροπολογία αποσκοπεί στην οριοθέτηση της ευθύνης και της οικονομικής υποχρέωσης των 

παραγωγών. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – σημείο α – στοιχείο 3α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – κόστος πρόληψης της ρίψης και 

αποκομιδής απορριμμάτων 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση των παραγωγών/εισαγωγέων «να καλύπτουν το συνολικό κόστος της διαχείρισης 

αποβλήτων» θα τους προκαλούσε ενδεχομένως απεριόριστη και δυσανάλογη οικονομική 

επιβάρυνση, πέρα από την ευθύνη και τον έλεγχό τους. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην 

οριοθέτηση της ευθύνης και της οικονομικής υποχρέωσης των παραγωγών. Επίσης, η 

διατύπωση «περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δαπάνες» υποδηλώνει ότι το κόστος μπορεί να 

διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στον κατακερματισμό 

της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόληψη αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη 

αποβλήτων 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη στον τίτλο υπογραμμίζει ότι η επαναχρησιμοποίηση δεν αφορά απόβλητα. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- – ενθαρρύνουν τη χρήση 

προϊόντων που διασφαλίζουν 

αποτελεσματική χρήση των πόρων και 

είναι ανθεκτικά, επισκευάσιμα και 

ανακυκλώσιμα· 

- ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη 

χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν 

αποτελεσματική χρήση των πόρων και 

είναι ανθεκτικά, επισκευάσιμα και 

ανακυκλώσιμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- εντοπίζουν και στοχεύουν 

προϊόντα που αποτελούν τις κυριότερες 

πηγές πρώτων υλών μεγάλης σημασίας 

για την οικονομία της Ένωσης και  των 

οποίων η παροχή συνδέεται με υψηλό 

κίνδυνο προκειμένου να μην μετατραπούν 

τα εν λόγω υλικά σε απόβλητα· 

εντοπίζουν και ενθαρρύνουν την 

επαναχρησιμοποίηση προϊόντων που 

περιέχουν σημαντική ποσότητα κρίσιμων 

πρώτων υλών, των οποίων η παροχή 

συνδέεται με υψηλό κίνδυνο, και όσον 

αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, 

προκειμένου να μην μετατραπούν τα εν 

λόγω υλικά σε απόβλητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- – ενθαρρύνουν τη θέσπιση 

συστημάτων για την προώθηση των 

δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης, 

μεταξύ άλλων ιδίως για τον ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προϊόντα 

- ενθαρρύνουν τη θέσπιση 

συστημάτων για την προώθηση των 

δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης, 

μεταξύ άλλων ιδίως για τον ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προϊόντα 
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κλωστοϋφαντουργίας και τα έπιπλα· κλωστοϋφαντουργίας, τα έπιπλα, καθώς 

επίσης τις συσκευασίες και τα 

οικοδομικά υλικά και προϊόντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - ενθαρρύνουν την υποστήριξη των 

ανεξάρτητων επισκευαστικών 

επιχειρήσεων, με τη χρήση, για 

παράδειγμα, φορολογικών κινήτρων όπως 

ο μειωμένος ΦΠΑ, ή κριτηρίων 

προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων 

κριτηρίων για την παροχή πληροφοριών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - μειώνουν την περιεκτικότητα των 

υλικών και των προϊόντων σε επικίνδυνες 

ουσίες, μέσω του καθορισμού στόχων και 

της ενθάρρυνσης της επικοινωνίας 

σχετικά με επικίνδυνες ουσίες στην 

αλυσίδα εφοδιασμού· 

Or. en 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - μειώνουν την παραγωγή 

αποβλήτων και τις εκπομπές που 

προκαλούνται από την κατανάλωση 

πλαστικών υλών, και τα πλαστικά 

εξαρτήματα, με στόχο και τη μείωση της 

θαλάσσιας ρύπανσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - απαιτούν την κοινοποίηση των 

περιπτώσεων προγραμματισμένης 

απαξίωσης προϊόντων και καταπολεμούν 

τη διάθεση των προϊόντων αυτών στις 

εθνικές αγορές τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 

συνεχούς επικοινωνίας και τακτικών 
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εκστρατειών ενημέρωσης για την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και 

αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων 

πρόληψης των αποβλήτων. Για τον σκοπό 

αυτό, χρησιμοποιούν κατάλληλους 

ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και 

στόχους, ιδίως όσον αφορά την κατά 

κεφαλήν ποσότητα αστικών αποβλήτων 

που απορρίπτονται ή υπόκεινται σε 

ανάκτηση ενέργειας. 

2. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και 

αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων 

πρόληψης των αποβλήτων. Για τον σκοπό 

αυτό, χρησιμοποιούν κατάλληλους 

ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και 

στόχους, ιδίως όσον αφορά την κατά 

κεφαλήν ποσότητα αστικών αποβλήτων 

που απορρίπτονται ή υπόκεινται σε 

ανάκτηση ενέργειας. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούν πρόσθετους ποιοτικούς ή 

ποσοτικούς δείκτες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

παρακολουθούν την παραγωγή 

αποβλήτων άλλων από τα αστικά 

απόβλητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-α) Ο τίτλος του άρθρου 11 

αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση» «Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:el:PDF) 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία τονίζει ότι η διαδικασία της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση σχετίζεται 

με απόβλητα ή δυνητική επεξεργασία αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο α 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για να προωθηθούν οι 

δραστηριότητες προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, ιδίως 

ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και τη 

στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης 

και επισκευής, διευκολύνοντας την 

πρόσβαση των εν λόγω δικτύων σε σημεία 

συλλογής αποβλήτων και προωθώντας τη 

χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων 

προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων 

μέτρων. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για να προωθηθούν οι 

δραστηριότητες προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, ιδίως 

ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και τη 

στήριξη επιχειρήσεων προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίησης και δικτύων 

τέτοιων επιχειρήσεων, ιδίως δε όσων 

λειτουργούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις, 

και διευκολύνοντας την πρόσβαση των εν 

λόγω δικτύων σε σημεία και 

εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων και 

προωθώντας τη χρήση οικονομικών 

μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών 

στόχων ή άλλων μέτρων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποσαφηνιστεί η φύση της επαναχρησιμοποίησης και της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτές τις 

διαδικασίες. Η καθιέρωση ποσοτικών στόχων επαναχρησιμοποίησης είναι ουσιαστικής 

σημασίας για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων, προκειμένου η 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση να καταστεί εναλλακτική δυνατότητα έναντι των άλλων 

δυνατοτήτων επεξεργασίας αποβλήτων. Αποτελεί επίσης βέλτιστη πρακτική, δεδομένου ότι 
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διάφορα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει τους στόχους αυτούς. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο α 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

πρόσβαση αυτή στα σημεία και τις 

εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων για 

τις επιχειρήσεις προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη 

καθορίζουν χωριστούς ποσοτικούς 

στόχους όσον αφορά την προετοιμασία 

για επαναχρησιμοποίηση. Έως το 2020, 

το ποσοστό των συλλεγόμενων αστικών 

αποβλήτων που προέρχονται κυρίως από 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έπιπλα και 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 2 %. Μέχρι το 2030, το 

ποσοστό αυτό θα αυξηθεί έως και σε 4%. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποσαφηνιστεί η φύση της επαναχρησιμοποίησης και της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτές τις 

διαδικασίες. Η καθιέρωση ποσοτικών στόχων επαναχρησιμοποίησης είναι ουσιαστικής 

σημασίας για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων, προκειμένου η 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση να καταστεί εναλλακτική δυνατότητα έναντι των άλλων 

δυνατοτήτων επεξεργασίας αποβλήτων. Αποτελεί επίσης βέλτιστη πρακτική, δεδομένου ότι 

διάφορα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει τους στόχους αυτούς. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο β 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 

προώθηση των συστημάτων διαλογής των 

αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων 

και τουλάχιστον για τα ακόλουθα: ξύλο, 

αδρανή υλικά, μέταλλο, γυαλί και γύψο. 

Για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 

στο στοιχείο β) της παραγράφου 2, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 

προώθηση των συστημάτων διαλογής των 

αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων 

και τουλάχιστον για τα ακόλουθα: ξύλο, 

ανόργανα κλάσματα (σκυρόδεμα, τούβλα, 

πλακάκια και κεραμικά), μέταλλα, γυαλί, 

πλαστικό και γύψο.  

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 

προώθηση συστημάτων διαλογής 

επαγγελματικών και βιομηχανικών 

αποβλήτων, για, τουλάχιστον, τα 

ακόλουθα: μέταλλα, πλαστικά, χαρτί και 

χαρτόνι, ξύλο, γυαλί και ξύλο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποσαφηνιστεί η φύση της επαναχρησιμοποίησης και της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτές τις 

διαδικασίες. Η καθιέρωση ποσοτικών στόχων επαναχρησιμοποίησης είναι ουσιαστικής 

σημασίας για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων, προκειμένου η 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση να καταστεί εναλλακτική δυνατότητα έναντι των άλλων 

δυνατοτήτων επεξεργασίας αποβλήτων. Αποτελεί επίσης βέλτιστη πρακτική, δεδομένου ότι 

διάφορα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει τους στόχους αυτούς. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – σημείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) έως το 2030, η προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 

των αστικών αποβλήτων αυξάνεται 

τουλάχιστον σε ποσοστό 65 % κατά βάρος. 

(δ) έως το 2030, η προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 

των αστικών αποβλήτων αυξάνεται 

τουλάχιστον σε ποσοστό 70% κατά βάρος. 

Or. en 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) έως το 2020, το ποσοστό 

αναγέννησης απόβλητων ελαίων θα 

αυξηθεί τουλάχιστον στο 60% κατά 

βάρος των απόβλητων ελαίων τα οποία 

παράγονται και συλλέγονται εντός της 

Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αναγέννηση βασικών ελαίων από απόβλητα έλαια αποτελεί αποτελεσματικό από πλευράς 

χρήσης των πόρων και τεχνικώς απολύτως εφικτό τρόπο για την διαχείριση αυτού του ρεύματος 

επικίνδυνων αποβλήτων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι αναφερόμενοι στόχοι αναγέννησης 

απόβλητων ελαίων, οι πανενωσιακοί στόχοι συλλογής θα πρέπει να υποστηρίζουν την 

αναγέννηση. Η χωριστή συλλογή απόβλητων ελαίων είναι ήδη πραγματικότητα σε όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 της οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Κατά συνέπεια, οι στόχοι συλλογής για απόβλητα έλαια θα ενισχύσουν την εφαρμογή του 

άρθρου 21 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δβ) έως το 2030, το ποσοστό 

αναγέννησης απόβλητων ελαίων θα 

αυξηθεί τουλάχιστον στο 85% κατά 

βάρος των απόβλητων ελαίων τα οποία 

παράγονται και συλλέγονται εντός της 

Ένωσης· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η αναγέννηση βασικών ελαίων από απόβλητα έλαια αποτελεί αποτελεσματικό από πλευράς 

χρήσης των πόρων και τεχνικώς απολύτως εφικτό τρόπο για την διαχείριση αυτού του ρεύματος 

επικίνδυνων αποβλήτων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι αναφερόμενοι στόχοι αναγέννησης 

απόβλητων ελαίων, οι πανενωσιακοί στόχοι συλλογής θα πρέπει να υποστηρίζουν την 

αναγέννηση. Η χωριστή συλλογή απόβλητων ελαίων είναι ήδη πραγματικότητα σε όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 της οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Κατά συνέπεια, οι στόχοι συλλογής για απόβλητα έλαια θα ενισχύσουν την εφαρμογή του 

άρθρου 21 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δγ) για την επίτευξη των στόχων 

αναγέννησης απόβλητων ελαίων και με 

την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 

καθορίζονται στο άρθρο 21, έως το 2020 

η ετήσια συλλογή απόβλητων ελαίων θα 

αυξηθεί τουλάχιστον στο 95% κατά 

βάρος και έως το 2025 στο 100% κατά 

βάρος των απόβλητων ελαίων που 

παράγονται και συλλέγονται εντός της 

Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αναγέννηση βασικών ελαίων από απόβλητα έλαια αποτελεί αποτελεσματικό από πλευράς 

χρήσης των πόρων και τεχνικώς απολύτως εφικτό τρόπο για την διαχείριση αυτού του ρεύματος 

επικίνδυνων αποβλήτων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι αναφερόμενοι στόχοι αναγέννησης 

απόβλητων ελαίων, οι πανενωσιακοί στόχοι συλλογής θα πρέπει να υποστηρίζουν την 

αναγέννηση. Η χωριστή συλλογή απόβλητων ελαίων είναι ήδη πραγματικότητα σε όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 της οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Κατά συνέπεια, οι στόχοι συλλογής για απόβλητα έλαια θα ενισχύσουν την εφαρμογή του 

άρθρου 21 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10 – στοιχείο στ α (νέο) 
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Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στ α) Στο άρθρο 11 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 5α. Προκειμένου να δημιουργήσει μια 

ακριβή βάση αναφοράς για τον 

καθορισμό στόχων ανακύκλωσης μη 

επικίνδυνων επαγγελματικών και 

βιομηχανικών αποβλήτων, η Επιτροπή θα 

συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τα 

απόβλητα αυτά, βάσει κοινών εκθέσεων 

από τα κράτη μέλη. 

 Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία 

αυτά στην Επιτροπή ηλεκτρονικά, μέσα 

σε έξι μήνες από το τέλος του έτους 

υποβολής για το οποίο συλλέχθηκαν τα 

στοιχεία. Μέσα σε δύο ·ετη από τη 

συλλογή των στοιχείων, και με βάση 

εκτίμηση του αντικτύπου, η Επιτροπή θα 

εξετάσει τη δυνατότητα καθορισμού 

χωριστών στόχων ανακύκλωσης για 

αδρανή μη επικίνδυνα επαγγελματικά και 

βιομηχανικά απόβλητα έως το 2025, 

τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα και 

τα βιολογικά απόβλητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να υπολογιστεί αν 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) 

και δ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3: 

1. Προκειμένου να υπολογιστεί αν 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) 

έως δ γ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3: 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Προσαρμoγή της παραπομπής στις τροποποιήσεις του άρθρου 11, παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τα κράτη μέλη μπορούν να 

συμπεριλάβουν προϊόντα και στοιχεία 

προϊόντων που προετοιμάζονται για 

επαναχρησιμοποίηση από 

αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση ή συστήματα 

καταβολής εγγύησης-επιστροφής. Για τον 

υπολογισμό του προσαρμοσμένου 

ποσοστού των αστικών αποβλήτων που 

προετοιμάζονται για 

επαναχρησιμοποίηση και 

ανακυκλώνονται, λαμβανομένου υπόψη 

του βάρους των προϊόντων και των 

συστατικών στοιχείων που 

προετοιμάζονται για 

επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν επαληθευμένα στοιχεία 

που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης 

και εφαρμόζουν τον μαθηματικό τύπο 

που προβλέπεται στο παράρτημα VI. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 α – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Προκειμένου να υπολογιστεί αν 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται 

5. Προκειμένου να υπολογιστεί αν 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται 
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στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) 

και δ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3, τα 

κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη 

την ανακύκλωση των μετάλλων που 

πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την 

αποτέφρωση αναλογικά προς το μερίδιο 

των αστικών αποβλήτων που 

αποτεφρώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν 

ορισμένες απαιτήσεις ποιότητας. 

στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) 

και δ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3, τα 

κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη 

την ανακύκλωση των μετάλλων που 

πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την 

ανάκτηση ενέργειας και την αποτέφρωση 

αναλογικά προς το μερίδιο των αστικών 

αποβλήτων που αποτεφρώνονται, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα 

μέταλλα πληρούν ορισμένες απαιτήσεις 

ποιότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 α – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Προκειμένου να διασφαλιστούν 

εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της 

παραγράφου 5, η Επιτροπή εκδίδει κατ᾽ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 38α, με τις οποίες θεσπίζεται κοινή 

μεθοδολογία υπολογισμού του βάρους των 

μετάλλων που έχουν ανακυκλωθεί σε 

συνδυασμό με αποτέφρωση, 

συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 

ποιότητας για τα ανακυκλωμένα υλικά. 

6. Προκειμένου να διασφαλιστούν 

εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της 

παραγράφου 5, η Επιτροπή εκδίδει κατ᾽ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 38α, με τις οποίες θεσπίζεται κοινή 

μεθοδολογία υπολογισμού του βάρους των 

μετάλλων που έχουν ανακυκλωθεί σε 

συνδυασμό με ανάκτηση ενέργειας και 

αποτέφρωση, συμπεριλαμβανομένων των 

κριτηρίων ποιότητας για τα ανακυκλωμένα 

υλικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 11 β – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 

καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη 

των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 

παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και 

παράγραφος 3 το αργότερο τρία έτη πριν 

από τη λήξη κάθε προθεσμίας που ορίζεται 

στις εν λόγω διατάξεις. 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 

καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη 

των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 

παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως δ γ) και 

παράγραφος 11 το αργότερο τρία έτη πριν 

από τη λήξη κάθε προθεσμίας που ορίζεται 

στις εν λόγω διατάξεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 12α (νέο) 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Στο άρθρο 15 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 "4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 

για να εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες 

επιλογής επιχειρήσεων διαχείρισης 

αποβλήτων από τοπικές αρχές και 

οργανισμούς που εφαρμόζουν τη 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για 

λογαριασμό παραγωγών προϊόντων που 

διαθέτουν εμπορεύματα στην αγορά της 

Ένωσης περιλαμβάνουν κοινωνικές 

ρήτρες με σκοπό τη στήριξη του ρόλου 

των κοινωνικών επιχειρήσεων.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 
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Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 

χωριστή συλλογή των βιολογικών 

αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό 

και σκόπιμο, προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα συναφή πρότυπα 

ποιότητας σχετικά με τη λιπασματοποίηση 

και να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) 

και δ) και παράγραφος 3. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 

χωριστή συλλογή των βιολογικών 

αποβλήτων προκειμένου να διασφαλιστούν 

τα συναφή πρότυπα ποιότητας σχετικά με 

τη λιπασματοποίηση και να επιτευχθούν οι 

στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 11 

παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) και δ) και 

παράγραφος 3. 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 

κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 

των ορισμών της ανάκτησης και της 

διάθεσης. 

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 

κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 

των ορισμών της πρόληψης αποβλήτων, 

της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης 

και της διάθεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέθοδος υπολογισμού της προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων 

Μέθοδος υπολογισμού της ανακύκλωσης 

αστικών αποβλήτων για τους σκοπούς του 
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και των συστατικών στοιχείων για τους 

σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 2 

στοιχεία γ) και δ) και παράγραφος 3 

άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) 

και παράγραφος 3 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο συνδυασμός στόχων ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση έρχεται σε 

αντίθεση με την ιεράρχηση αποβλήτων της ΕΕ, δεδομένου ότι τους θέτει στο ίδιο επίπεδο και, 

ως εκ τούτου, δεν έχει νόημα από πολιτική άποψη. Πρόκειται για δύο εξ ορισμού εντελώς 

διαφορετικές δραστηριότητες. Η ύπαρξη χωριστών στόχων ανακύκλωσης για τα αστικά 

απόβλητα συμβάλλει στον μετριασμό της δυνατότητας σημαντικών χασμάτων σε σχέση με το 

βάρος και της επισκίασης δεδομένων στα συγχωνευμένα στοιχεία, και αποτελεί την καλύτερη 

προσέγγιση στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων ποιοτικής ανακύκλωσης και πρόληψης 

μέσω της επαναχρησιμοποίησης. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου 

ποσοστού ανακύκλωσης και 

προετοιμασίας προς 

επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με το 

άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) 

και παράγραφος 3, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν τον ακόλουθο μαθηματικό 

τύπο:  

Για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου 

ποσοστού ανακύκλωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) 

και παράγραφος 3, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν τον ακόλουθο μαθηματικό 

τύπο: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο συνδυασμός στόχων ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση έρχεται σε 

αντίθεση με την ιεράρχηση αποβλήτων της ΕΕ, δεδομένου ότι τους θέτει στο ίδιο επίπεδο και, 

ως εκ τούτου, δεν έχει νόημα από πολιτική άποψη. Πρόκειται για δύο εξ ορισμού εντελώς 

διαφορετικές δραστηριότητες. Η ύπαρξη χωριστών στόχων ανακύκλωσης για τα αστικά 

απόβλητα συμβάλλει στον μετριασμό της δυνατότητας σημαντικών χασμάτων σε σχέση με το 

βάρος και της επισκίασης δεδομένων στα συγχωνευμένα στοιχεία, και αποτελεί την καλύτερη 

προσέγγιση στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων ποιοτικής ανακύκλωσης και πρόληψης 

μέσω της επαναχρησιμοποίησης. 
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Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – παράγραφος 2α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

R: βάρος των προϊόντων και των 

συστατικών στοιχείων που 

προετοιμάστηκαν για 

επαναχρησιμοποίηση σε ένα δεδομένο 

έτος· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


