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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

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

κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και 

τέσσερις νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα. 

 

Στόχος της παρούσας νομοθετικής πρότασης είναι ο καθορισμός στόχων για τη μείωση των 

αποβλήτων περιλαμβανομένων και στόχων για τους χώρους υγειονομικής ταφής, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Η 

πρόταση θεσπίζει επίσης μια φιλόδοξη και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη πορεία για τη 

διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες ανακύκλωσης.  

 

Ακόμη και αν η επιτροπή ITRE αποφάσισε να χωρίσει τη δέσμη μέτρων σε τέσσερεις 

χωριστούς φακέλους, οι φάκελοι αυτοί συνδέονται στενά μεταξύ τους. Πολλές από τις 

αλλαγές που αφορούν τις στατιστικές και τους ορισμούς των αποβλήτων παρουσιάζονται 

στην οδηγία - πλαίσιο για τα απόβλητα, ενώ οι στόχοι και οι υποχρεώσεις που βασίζονται σε 

αυτούς τους ορισμούς ή τις στατιστικές παρουσιάζονται σε τρεις άλλες οδηγίες. Κατά 

συνέπεια είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ όλων των φακέλων.  

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεωρημένη 

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

αξιόπιστη γνωστοποίηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι 

πράγματι βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης.  

 

Ο στόχος των τροποποιητικών οδηγιών για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων είναι να 

βελτιωθεί η διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ μέσω της θέσπισης περιορισμών για την 

υγειονομική ταφή οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 αλλά και άλλων περιορισμών 

για τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά, περιλαμβανομένων των βιολογικών αποβλήτων. 

Η παρούσα πρόταση θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω τη διαλογή και την ανακύκλωση 

των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων (βλ. την οδηγία-πλαίσιο για τα 

απόβλητα). Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, και υποστηρίζει ότι οι 

ορισμοί και οι ακριβείς στατιστικές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της νομοθεσίας για τα 

απόβλητα, είναι δε αναπόφευκτοι για τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων της νομοθεσίας για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία.  
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Ο συντάκτης γνωμοδότησης θα ήθελε να τονίσει τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 

και βέλτιστων πρακτικών όχι μόνον στο επίπεδο της ΕΕ αλλά και μεταξύ διαφόρων τομέων 

της οικονομίας συμπεριλαμβανομένων του κλάδου της διαχείρισης των αποβλήτων και του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία πλατφορμών 

επικοινωνίας που θα βοηθήσουν στη συνειδητοποίηση των νέων βιομηχανικών λύσεων και 

θα επιτρέψουν καλύτερη επισκόπηση των διαθέσιμων ικανοτήτων και θα στηρίξουν τη 

βιομηχανική συμβίωση, πράγμα που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μετάβαση προς μια 

πιο κυκλική οικονομία. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι τα κονδύλια που 

παρέχει η Επιτροπή στη μετάβαση θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικά 

έργα σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τα επικίνδυνα 

απόβλητα.  

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την πρόταση να απλοποιηθεί η υποχρέωση των 

κρατών μελών να υποβάλουν εκθέσεις, μολονότι ορισμένα μέρη της πρότασης της Επιτροπής 

δεν επιτρέπουν σαφή ερμηνεία. Η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα σύστημα υποβολής 

εκθέσεων ανά τρία έτη, αλλά το ζήτημα είναι πώς θα τηρηθούν στην πράξη αυτές οι 

προθεσμίες και πότε θα αρχίσει η διεργασία υποβολής εκθέσεων μετά τη μεταφορά στο 

εθνικό δίκαιο της παρούσας οδηγίας, ώστε να υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χρόνος για 

προβληματισμό και περαιτέρω μέτρα, εάν χρειαστεί.  

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει τους περιορισμούς της υγειονομικής ταφής των 

βιολογικών αποβλήτων, αλλά πιστεύει ότι τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει υποχρεωτικά να 

συλλέγονται χωριστά και ότι η ανάγκη για υποχρεωτική χωριστή αποκομιδή των βιολογικών 

αποβλήτων θα πρέπει να προβληθεί περαιτέρω στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Ο 

συντάκτης γνωμοδότησης θα προτείνει κι άλλες τροπολογίες για την υποχρεωτική χωριστή 

αποκομιδή των βιολογικών αποβλήτων στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα με σκοπό να 

δημιουργήσει σαφή σύνδεση μεταξύ των δύο φακέλων.  

 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την απόλυτη ποσότητα αποβλήτων που παράγει 

κάθε κράτος μέλος. Η μέθοδος υπολογισμού για τους στόχους υγειονομικής ταφής που 

προτείνει η Επιτροπή (σε ποσοστό επί τοις εκατό), δεν αποτυπώνει επαρκώς αυτές τις 

διαφορές. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει 

έναν άλλο στόχο που θα βασίζεται στη συνολική ποσότητα αποβλήτων τα οποία μπορούν να 

υπάγονται σε υγειονομική ταφή, που θα υπολογίζεται ανά χιλιόγραμμο ανά άτομο ανά έτος. 

Ο στόχος αυτός θα διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών και θα επιτρέψει την 

καλύτερη αξιολόγηση της πρόληψης των αποβλήτων, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων. Θα συμβάλει συνεπώς και στη μείωση της συνολικής ποσότητας 

των παραγόμενων κάθε χρόνο αποβλήτων. 

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θα ήθελε να τονίσει την ανάγκη για σωστή εφαρμογή και 

επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί αποβλήτων. Η Επιτροπή κατά τη λήψη περαιτέρω 

μέτρων θα πρέπει να συνυπολογίζει τις δεσμεύσεις που έχουν οριστεί στη διοργανική 

συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου  

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 
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υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τα βιοαποδομήσιμα αστικά 

απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 

ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς 

επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη 

ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των 

υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του 

αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ 

ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους 

χώρους υγειονομικής ταφής των 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι 

σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή 

περαιτέρω περιορισμοί για την 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της 

υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά 

σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

(6) Τα βιοαποδομήσιμα αστικά 

απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο 

ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς 

επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη 

ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των 

υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του 

αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ 

ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους 

χώρους υγειονομικής ταφής των 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι 

σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή 

περαιτέρω περιορισμοί για την 

υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της 

υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων, τα οποία θα πρέπει να 

συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το 

άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Μια σταδιακή μείωση της 

υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την 

πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην 

υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 

και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς 

πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται 

(8) Μια σταδιακή μείωση της 

υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την 

πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην 

υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 

και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς 

πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται 
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προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της 

ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων. Η 

μείωση αυτή θα πρέπει να αποφύγει τη 

δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 

υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω 

της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής 

ποιότητας μηχανικής βιολογικής 

επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών 

αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα 

μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την 

υπονόμευση της επίτευξης των 

μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 

όσον αφορά την προετοιμασία για την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Ομοίως, και προκειμένου να προληφθούν 

οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του 

ανθρώπου και στο περιβάλλον, ενώ τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται 

ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί 

επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς 

την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να 

οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας 

ικανότητας για την επεξεργασία των 

υπολειμματικών αστικών αποβλήτων. 

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή 

μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του 

στόχου μείωσης της υγειονομικής ταφής 

που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας 

οδηγίας καθώς και για να διασφαλιστεί ο 

συντονισμένος σχεδιασμός των υποδομών 

και των επενδύσεων που χρειάζονται για 

την επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα 

κράτη μέλη που μπορούν να λάβουν 

παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη 

των στόχων ανακύκλωσης των αστικών 

αποβλήτων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τον 

στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής για 

το 2030, όπως προβλέπεται στην παρούσα 

οδηγία. 

προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της 

ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Η εν 

λόγω προοδευτική μείωση της 

υγειονομικής ταφής θα επιφέρει 

σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των 

αποβλήτων σε πολλά κράτη μέλη. Με τη 

βελτίωση των στατιστικών για τη 

συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων, 

θα πρέπει να είναι δυνατόν να 

αποφεύγεται η δημιουργία πλεονάζουσας 

ικανότητας για τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας των υπολειμματικών 

αποβλήτων, όπως μέσω της ανάκτησης 

ενέργειας ή μέσω χαμηλής ποιότητας 

μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας 

ακατέργαστων αστικών αποβλήτων, 

δεδομένου ότι τούτο θα μπορούσε να έχει 

ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της 

επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων 

της Ένωσης όσον αφορά την προετοιμασία 

για την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση αστικών αποβλήτων, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Ομοίως, και προκειμένου να 

προληφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην 

υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, 

ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλίζεται ότι μόνον τα απόβλητα που 

έχουν υποστεί επεξεργασία θα καταλήγουν 

σε χώρους υγειονομικής ταφής, η 

συμμόρφωση προς την εν λόγω υποχρέωση 

δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία 

πλεονάζουσας ικανότητας για την 

επεξεργασία των υπολειμματικών αστικών 

αποβλήτων και θα συμβάλει στο να 

επιτευχθεί υψηλής ποιότητας υλικό 

διαλογής. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η 

συνοχή μεταξύ των στόχων που ορίζονται 

στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και 

του στόχου μείωσης της υγειονομικής 

ταφής που ορίζεται στο άρθρο 5 της 

παρούσας οδηγίας καθώς και για να 

διασφαλιστεί ο συντονισμένος σχεδιασμός 

των υποδομών και των επενδύσεων που 

χρειάζονται για την επίτευξη των εν λόγω 

στόχων, τα κράτη μέλη που μπορούν να 
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λάβουν παράταση της προθεσμίας για την 

επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης των 

αστικών αποβλήτων θα πρέπει επίσης να 

διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να 

επιτύχουν τον στόχο μείωσης της 

υγειονομικής ταφής για το 2030, όπως 

προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Είναι 

επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 

υπάρχει συντονισμένος σχεδιασμός όσον 

αφορά τις μεταφορές αποβλήτων στο 

εσωτερικό της Ένωσης, ούτως ώστε η 

επεξεργασία αποβλήτων να διενεργείται 

με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό και 

βιώσιμο τρόπο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει τη σκοπιμότητα θέσπισης 

στόχου για τη συνολική ποσότητα 

αποβλήτων που μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο υγειονομικής ταφής, η οποία 

θα υπολογίζεται ανά χιλιόγραμμο ανά 

άτομο ανά έτος. Ο στόχος αυτός θα 

διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ 

κρατών μελών και θα επιτρέψει την 

καλύτερη αξιολόγηση της πρόληψης των 

αποβλήτων, η οποία βρίσκεται στην 

κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

Θα συμβάλει συνεπώς και στη μείωση 

της συνολικής ποσότητας των 

παραγόμενων κάθε χρόνο αποβλήτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Προκειμένου να συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει τον συντονισμό και την 

ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 

πρακτικών τόσο μεταξύ των κρατών 

μελών όσο και μεταξύ των διαφόρων 

τομέων της οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένων του κλάδου της 

διαχείρισης των αποβλήτων και του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό θα 

μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία 

πλατφορμών επικοινωνίας που θα 

βοηθήσουν στη συνειδητοποίηση των 

νέων βιομηχανικών λύσεων και θα 

επιτρέψουν καλύτερη επισκόπηση των 

διαθέσιμων ικανοτήτων αλλά και θα 

συμβάλουν στη σύνδεση του κλάδου της 

διαχείρισης των αποβλήτων με τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και στη 

στήριξη της βιομηχανικής συμβίωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8γ) Έχει μεγάλη σημασία να 

εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και 

επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί 

αποβλήτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των 

κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά 

με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία 

και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση 

ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα 

στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση 

έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. 

Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση 

αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή και τη 

διασφάλιση της συγκρισιμότητας των 

στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. 

Συνεπώς, κατά την εκπόνηση των 

εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με 

τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ, απαιτείται από τα κράτη μέλη 

να χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη 

μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την 

Επιτροπή και τις εθνικές Στατιστικές 

Υπηρεσίες των κρατών μελών. 

(11) Τα στατιστικά στοιχεία που 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι 

σημαντικά για την αξιολόγηση από την 

Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των 

κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά 

με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία 

και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα 

πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση 

ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα 

στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, το οποίο 

θα πρέπει να είναι η Eurostat, και με τη 

διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών 

υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση 

έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. 

Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση 

αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή και τη 

διασφάλιση της συγκρισιμότητας των 

στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. 

Συνεπώς, κατά την εκπόνηση των 

εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με 

τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ, απαιτείται από τα κράτη μέλη 

να χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη 

μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την 

Επιτροπή και τις εθνικές Στατιστικές 

Υπηρεσίες των κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η υγειονομική ταφή επικίνδυνων 

αποβλήτων που συλλέγονται μαζί με 

αστικά απόβλητα μπορεί να αποτελέσει 

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον. Ερευνητικά προγράμματα για 

την επεξεργασία των επικίνδυνων 

αποβλήτων θα συνέβαλαν στη μείωση 

αυτού του είδους της υγειονομικής ταφής. 

Τα κονδύλια της Ένωσης που διατίθενται 

για τη στήριξη της μετάβασης στην 

κυκλική οικονομία θα μπορούσαν 

συνεπώς να χρησιμοποιηθούν για τα εν 

λόγω προγράμματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η παρούσα οδηγία εκδίδεται 

λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 

της 13 Απριλίου 2016 και θα πρέπει να 

ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που 

περιέχονται στην ίδια αυτή συμφωνία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 το 

αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο 

που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό 

τη μείωσή του και τη θέσπιση περιορισμών 

για την υγειονομική ταφή των μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των 

αστικών αποβλήτων. Προς τον σκοπό 

αυτόν αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο, έκθεση της Επιτροπής 

συνοδευόμενη από πρόταση. 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 το 

αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο 

που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό 

τη μείωσή του και τη θέσπιση περιορισμών 

για την υγειονομική ταφή των μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των 

αστικών αποβλήτων. Η Επιτροπή εκτιμά 

επίσης εάν είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 

στόχος για τη συνολική ποσότητα 

αποβλήτων τα οποία μπορούν να 

υποβάλλονται σε υγειονομική ταφή, που 

θα υπολογίζεται ανά χιλιόγραμμο ανά 

άτομο ανά έτος. Προς τον σκοπό αυτόν 

αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο, έκθεση της Επιτροπής 

συνοδευόμενη από πρόταση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

 Άρθρο 14 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 14α 

 Μέσα προαγωγής της μετάβασης σε μια 

περισσότερο κυκλική οικονομία 

 1. Προκειμένου να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν τα μέσα ή τα μέτρα που 

προβλέπονται στο παράρτημα IIIα. 

 2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 

στην Επιτροπή σχετικά με τα ειδικά μέσα 

ή μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 έως την ... 
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[να προστεθεί ημερομηνία δεκαοκτώ 

μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας] και ανά πέντε έτη 

μετά την ημερομηνία αυτή.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Παράρτημα III α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α)  Προστίθεται το παράρτημα ΙΙΙα, 

όπως ορίζεται στο παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα (νέο) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Παράρτημα III α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 

IIIα: 

 «Παράρτημα III α 

 Μέσα προαγωγής της μετάβασης σε μια 

περισσότερο κυκλική οικονομία 

 1. Οικονομικά μέσα: 

 1.1 σταδιακή αύξηση των φόρων και/ή 

των τελών υγειονομικής ταφής για όλες 

τις κατηγορίες αποβλήτων (αστικά, 

αδρανή και άλλα)· 

 1.2 εισαγωγή ή αύξηση των ειδικών 

φόρων και/ή των τελών αποτέφρωσης ή 

ειδικών απαγορεύσεων για την 
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αποτέφρωση ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων· 

 1.3 σταδιακή επέκταση σε ολόκληρη την 

επικράτεια των κρατών μελών 

συστημάτων «πληρωμής κατά την 

απόρριψη» που παρέχουν στους 

παραγωγούς αστικών αποβλήτων κίνητρα 

για να μειώνουν, να επαναχρησιμοποιούν 

και να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους· 

 1.4 μέτρα για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας ως προς το κόστος των 

υφιστάμενων και μελλοντικών 

προγραμμάτων ευθύνης του παραγωγού· 

 1.5 επέκταση του πεδίου εφαρμογής των 

προγραμμάτων ευθύνης των παραγωγών 

νέων ρευμάτων αποβλήτων· 

 1.6 οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές 

αρχές προκειμένου να προωθήσουν την 

πρόληψη, να αναπτύξουν και να 

ενισχύσουν τα προγράμματα χωριστής 

συλλογής· 

 1.7 μέτρα για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης του τομέα της 

επαναχρησιμοποίησης· 

 1.8 μέτρα για την κατάργηση επιζήμιων 

επιδοτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με 

την ιεράρχηση των αποβλήτων. 

 2. Περαιτέρω μέτρα: 

 2.1 τεχνικά και φορολογικά μέτρα για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης αγορών 

επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και 

ανακυκλωμένων υλών 

(συμπεριλαμβανομένων των 

λιπασματοποιημένων υλών) καθώς και 

για τη βελτίωση της ποιότητας των 

ανακυκλωμένων υλικών· 

 2.2 μέτρα για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς 

την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και 

τη μείωση των απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών 

εκστρατειών για να εξασφαλιστεί η 

μείωση των αποβλήτων στην πηγή και να 

επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής 
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στα προγράμματα χωριστής συλλογής· 

 2.3 μέτρα για να εξασφαλιστούν ο 

κατάλληλος συντονισμός, μεταξύ άλλων 

και με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των 

αρμόδιων δημόσιων αρχών που 

συμμετέχουν στη διαχείριση των 

αποβλήτων, και η συμμετοχή άλλων 

βασικών ενδιαφερομένων· 

 2.4 χρήση των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

των υποδομών διαχείρισης των 

αποβλήτων που απαιτούνται για την 

επίτευξη των σχετικών στόχων· 

 2.5 δημιουργία πλατφορμών επικοινωνίας 

με σκοπό την ενθάρρυνση της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 

των βιομηχανιών και μεταξύ των κρατών 

μελών· 

 2.6 κάθε σχετικό εναλλακτικό ή 

συμπληρωματικό μέτρο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη του ίδιου σκοπού.» 

Or. en 

 

 

 

 

 


