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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η πρόληψη και η μείωση των αρνητικών 

επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά και στο ευρύτερο πλαίσιο 

της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία. Η διασπορά των πλαστικών στη θάλασσα αποτελεί 

παγκόσμιο πρόβλημα και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί με δράσεις σε διάφορα 

επίπεδα και με καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο. 

Η πρωτοβουλία αφορά δέκα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία 

που περιέχουν πλαστική ύλη. Τα προϊόντα αυτά έχουν επιλεγεί με βάση καταμετρήσεις ειδών 

απορριμμάτων στις παραλίες, με τη χρήση, μεταξύ άλλων, στοιχείων που συλλέγονται βάσει 

της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. Πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση σε 

276 ευρωπαϊκές ακτές και 679 αυτοψίες συνολικά και εξετάστηκαν 355 671 αντικείμενα. 

Από τις καταμετρήσεις διαπιστώθηκε ότι περίπου το ήμισυ του συνόλου των αποβλήτων που 

βρέθηκαν στις παραλίες προέρχονται από πλαστικά είδη μίας χρήσης, ενώ το 27 % από 

αλιευτικά εργαλεία. 

Η διασπορά πλαστικών στη θάλασσα επηρεάζει αρνητικά τους θαλάσσιους βιολογικούς 

πόρους, ιδίως τους πιο ευαίσθητους από αυτούς, και τα περιβάλλοντα που τους φιλοξενούν. 

Κατά συνέπεια, έχει επίσης αρνητικές συνέπειες στην αλιεία, με εκτιμώμενη καθαρή ζημία 

για τον ευρωπαϊκό στόλο μεταξύ 70 και 350 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επιπλέον, 

εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι τα πλαστικά καταλήγουν στην 

τροφική αλυσίδα και άρα στο τραπέζι μας. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης φρονεί ότι, κατ’ αρχάς, οι αλιείς καλούνται να διαδραματίσουν 

βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διασποράς των πλαστικών στη 

θάλασσα. Οι πρωτοβουλίες αλίευσης αποβλήτων, που χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων μέσω 

του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), είναι ενδεικτικές του νέου μοντέλου στο 

πλαίσιο του οποίου ο αλιέας αποτελεί μέρος της λύσης και όχι πλέον του προβλήματος. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να προαχθούν κατάλληλες δράσεις για την αναγνώριση και την ενίσχυση 

του ρόλου των αλιέων ως «φυλάκων της θάλασσας». 

Όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, η πρόταση εισάγει καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού και μέτρα ευαισθητοποίησης. Τα καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού θα εξασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων, 

καλύπτοντας το κόστος της επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και των μέτρων 

ευαισθητοποίησης. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι τα σχήματα αυτά θα πρέπει να 

συμπληρωθούν με διαφοροποιημένη τιμολόγηση που θα υποστηρίζει τη διάθεση στην αγορά 

αλιευτικών εργαλείων σχεδιασμένων έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα 

και ανακυκλώσιμα, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα. Τα πλαστικά 

συστατικά των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλό δυναμικό ανακύκλωσης, το οποίο επί του 

παρόντος δεν αξιοποιείται. 

Τα καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία 

συμπληρώνουν τα μέτρα που προβλέπονται στην πρόταση σχετικά με τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων (COM (2018)33), μειώνοντας την οικονομική 

επιβάρυνση των λιμένων και, κατά συνέπεια, των επιχειρήσεων του αλιευτικού κλάδου. 

Συνεπώς, προέχει να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο οδηγιών. Για τον σκοπό αυτό, 

θα πρέπει πρωτίστως να εναρμονιστεί η ορολογία, δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση εισάγει 
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τον ορισμό του αποβλήτου αλιευτικών εργαλείων, ενώ η οδηγία για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις αναφέρεται στα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία, ωστόσο, δεν 

ορίζονται. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι όλοι οι λιμένες στους οποίους μπορούν να 

αγκυροβολήσουν τα αλιευτικά σκάφη διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη 

διασφάλιση της συλλογής και της επεξεργασίας των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά στο 

πλαίσιο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και ότι, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», οι επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας δεν υπόκεινται σε πρόσθετο κόστος για τις 

εν λόγω δράσεις. Με τον τρόπο αυτό οι αλιείς θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να μεταφέρουν 

τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων και τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά. Τέλος, τα 

καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα καλύπτουν και το κόστος διαχείρισης 

των αποβλήτων από πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την υδατοκαλλιέργεια, τα 

οποία αποκλείονται, τουλάχιστον εν μέρει, από τα μέτρα που προτείνονται για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει αναγκαία τη 

διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των δύο προτάσεων. 

Η πρόταση της Επιτροπής συμπληρώνει επίσης τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 που 

θεσπίζει ένα ενωσιακό σύστημα ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής και περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό του αντίκτυπου των 

αλιευτικών εργαλείων που χάνονται στη θάλασσα, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και 

εξυγίανσης. Κατά συνέπεια, η εν εξελίξει αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού ελέγχου θα 

πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής.  

Τέλος, όσον αφορά την καινοτομία και την αναζήτηση εναλλακτικών υλικών, η συντάκτρια 

γνωμοδότησης κρίνει σκόπιμο να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφή ορισμό των 

βιοαποδομήσιμων πλαστικών και των βιοπλαστικών, καθώς και εναρμονισμένα πρότυπα για 

τη βιοαποδομησιμότητα, ιδίως τη θαλάσσια, και για τη λιπασματοποίηση, με στόχο την 

εξασφάλιση σαφούς και ενιαίου νομικού πλαισίου. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Για να διασφαλιστεί η ανάληψη 

ορθής δράσης για την καταπολέμηση των 

πλαστικών αποβλήτων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον απαιτείται επίσης η 

αντιμετώπιση του προβλήματος των 
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πλαστικών αποβλήτων στην ξηρά και στο 

υδάτινο περιβάλλον εν γένει, αλλά και του 

προβλήματος των μικροπλαστικών. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 

μέλη έχουν υπογράψει τη Διεθνή 

Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης 

από πλοία (MARPOL) και ότι θα πρέπει 

να μεριμνούν για την πλήρη εφαρμογή 

των διατάξεών της· 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Υπολογίζεται ότι το 80 % περίπου 

των θαλάσσιων αποβλήτων αποτελείται 

από πλαστικά και μικροπλαστικά και ότι 

μεταξύ 20 % και 40 % περίπου των 

πλαστικών θαλάσσιων αποβλήτων 

συνδέεται εν μέρει με ανθρώπινες 

δραστηριότητες στη θάλασσα, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 

πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ 

τα υπόλοιπα προέρχονται από την ξηρά. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του FAO, 

το 10 % περίπου προέρχεται από 

απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα 

αλιευτικά εργαλεία. Τα απολεσθέντα και 

εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία 

αποτελούν ένα από τα συστατικά των 

πλαστικών θαλάσσιων αποβλήτων και, 

δεδομένου ότι εκτιμάται ότι το 94 % των 

πλαστικών που εισέρχονται στους 

ωκεανούς καταλήγουν στον θαλάσσιο 

πυθμένα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 

να ενθαρρυνθούν οι αλιείς να 

συμμετάσχουν σε προγράμματα συλλογής 

θαλάσσιων αποβλήτων, π.χ. με την 

παροχή οικονομικών ή υλικών κινήτρων. 

Η απελευθέρωση στη θάλασσα τεράστιων 

ποσοτήτων πλαστικών υλών, πέρα από 

τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στα 

βιώσιμα ιχθυαποθέματα, στους 

θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, ιδίως 

στους ευαίσθητους πόρους, και στα 

περιβάλλοντα που τους φιλοξενούν, 

επηρεάζει την αλιευτική δραστηριότητα, 

μεταξύ άλλων λόγω του μεγαλύτερου 

κόστους για τον καθαρισμό των διχτυών 

και τη διάθεση των συλλεγόμενων 

αποβλήτων· στην περίπτωση της αλιείας 

μικρής κλίμακας, ο αντίκτυπος είναι 

ακόμη μεγαλύτερος και επαχθέστερος 

από οικονομική άποψη. Δεδομένου ότι τα 

θαλάσσια απόβλητα έχουν διασυνοριακές 

επιπτώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 

καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες, σε 

συνεργασία με τις τρίτες χώρες, για την 

πρόληψη της παραγωγής τέτοιων 

αποβλήτων και για την ενθάρρυνση της 

ορθής διαχείρισης των αποβλήτων· 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών για το Περιβάλλον, στο ψήφισμά 

της αριθ. 11 που ενέκρινε στη συνεδρίαση 

της 23ης - 27ης Μαΐου 2016, αναγνώρισε 

ότι «η ύπαρξη πλαστικών απορριμμάτων 

και μικροπλαστικών στο θαλάσσιο 

περιβάλλον αποτελεί ένα ταχέως 

εντεινόμενο και σοβαρό πρόβλημα που 

προκαλεί ανησυχία διεθνώς, για το οποίο 

απαιτείται επειγόντως αντίδραση σε 

παγκόσμιο επίπεδο που θα λαμβάνει 

υπόψη μια προσέγγιση με βάση τον κύκλο 
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ζωής ενός προϊόντος». Θα πρέπει να 

εξεταστεί η σχέση μεταξύ 

μικροπλαστικών και πλαστικών μίας 

χρήσης και αλιευτικών εργαλείων 

δεδομένου ότι τα πλαστικά αυτά μπορούν 

να διασπαστούν σε μικροπλαστικά και να 

προκαλέσουν ζημία. Από μελέτες 

προκύπτει ότι η παρουσία 

μικροπλαστικών στο θαλάσσιο 

περιβάλλον μπορεί να είναι σημαντική, 

ενώ υπάρχουν στοιχεία που 

καταδεικνύουν ότι μπορούν να 

προσληφθούν από θαλάσσια ζώα και άρα 

να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα1. Τα 

μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα 

οδηγία για τη μείωση των επιπτώσεων 

ορισμένων πλαστικών υλών έχουν, 

επομένως, σημαντικά οφέλη για το 

περιβάλλον και την υγεία. Η Ένωση θα 

πρέπει να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για το πρόβλημα των 

μικροπλαστικών και θα πρέπει να 

ενθαρρύνει όλους τους παραγωγούς να 

περιορίσουν αυστηρά τα μικροπλαστικά 

στις συνθέσεις των προϊόντων τους, με 

ιδιαίτερη έμφαση στους παραγωγούς 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 

ελαστικών, καθώς τα συνθετικά 

ενδύματα και τα ελαστικά ευθύνονται για 

το 63 % των μικροπλαστικών που 

καταλήγουν απευθείας στο θαλάσσιο 

περιβάλλον· 

 _________________ 

 1 Ομάδα CONTAM της EFSA για τις 

μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική 

αλυσίδα, 2016. Δήλωση για την παρουσία 

μικροπλαστικών και νανοπλαστικών σε 

τρόφιμα, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

ιχθυοπροϊόντα.» 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

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

θαλάσσιων απορριμμάτων, που 

καταμετρούνται ως απορρίμματα στην 

παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης να 

αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη 

αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών 

καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους 

σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, 

ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά 

καταλήγουν να πεταχτούν ως 

απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των 

αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται 

στην αγορά δεν συλλέγονται για 

επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα 

προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα 

και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα 

θαλάσσια οικοσυστήματα, τη 

βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την 

ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν 

δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η 

αλιεία και η ναυτιλία. 

(5) Στην Ένωση, το 80-85 % των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, που 

καταμετρούνται ως απορρίμματα στην 

παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης να 

αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη 

αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών 

καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους 

σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, 

ανακυκλώνονται σπανίως και καταλήγουν 

ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των 

αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται 

στην αγορά δεν συλλέγονται για 

επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και 

μικροπλαστικά αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα 

θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν 

σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, τα βιώσιμα 

ιχθυαποθέματα, τη βιοποικιλότητα και, 

ενδεχομένως, την ανθρώπινη υγεία και 

βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο 

τουρισμός, η επαγγελματική και 

ερασιτεχνική αλιεία και η ναυτιλία, ιδίως 

στις απομακρυσμένες και παράκτιες 

περιοχές. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Άδηλη αλιεία συντελείται όταν μη 

βιοαποδομήσιμα αλιευτικά δίχτυα, 

παραγάδια και παγίδες που έχουν 

απολεσθεί ή εγκαταλειφθεί, 

συλλαμβάνουν, παγιδεύουν, 

τραυματίζουν, προκαλούν λιμοκτονία και 

θάνατο σε είδη θαλάσσιας ζωής. Το 

φαινόμενο της «άδηλης αλιείας» 
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οφείλεται στην απώλεια και την 

εγκατάλειψη αλιευτικών εργαλείων. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1224/2009, τα εργαλεία πρέπει να 

σημαίνονται και τα απολεσθέντα εργαλεία 

να δηλώνονται και να ανασύρονται. 

Ορισμένοι αλιείς, ως εκ τούτου, 

ενεργώντας με δική τους πρωτοβουλία, 

φέρουν τα απολεσθέντα δίχτυα στο λιμάνι 

μετά την ανάκτησή τους από τη θάλασσα. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα 

οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση. 

(7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης που εμφανίζονται συνήθως, τα 

οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση, και επίσης τα 

αλιευτικά εργαλεία. Η μετάβαση στην 

κυκλική οικονομία θα απαιτήσει τη 

μείωση της συνολικής χρήσης πλαστικών 

μίας χρήσης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 

συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα 

οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. 

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε 

ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 

συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα 

οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. 

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε 

ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν 
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πρέπει να καλύπτονται, καθώς 

εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να 

διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται με 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται από 

βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές 

ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο 

προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών 

υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από 

καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα 

βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα 

από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή 

προορίζονται να βιοαποδομούνται με την 

πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή 

υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών 

επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και 

συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά 

δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν 

θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό. 

πρέπει να καλύπτονται, καθώς 

εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να 

διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται με 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται από 

βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές 

ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο 

προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών 

υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από 

καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα 

βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα 

από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή 

προορίζονται να βιοαποδομούνται με την 

πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή 

υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών 

επιστρώσεων, επενδύσεων ή στρώσεων, 

χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών 

ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να 

καλύπτονται από τον ορισμό. 

_________________ _________________ 

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

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

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και η κατανάλωση των 

περισσότερων τέτοιων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή 

και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο 

βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από 

τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω 

προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των 

τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι 

κανόνες ορθής παρασκευαστικής 

πρακτικής, η πληροφόρηση των 

καταναλωτών ή οι απαιτήσεις 

ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. 

(11) Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και η κατανάλωση των 

περισσότερων τέτοιων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή 

και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο 

βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από 

τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω 

προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των 

τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι 

κανόνες ορθής παρασκευαστικής 

πρακτικής, η πληροφόρηση των 

καταναλωτών ή οι απαιτήσεις 

ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν 

να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξα τα 

εν λόγω μέτρα, τα οποία θα πρέπει να 

είναι αναλογικά προς τη σοβαρότητα του 

κινδύνου δημιουργίας θαλάσσιων 

απορριμμάτων τον οποίο συνεπάγονται 

τα διάφορα προϊόντα και οι διάφορες 

χρήσεις που καλύπτονται από τον 

συνολικό στόχο μείωσης. 

_________________ _________________ 

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον 

καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων, 30.4.2004, σ.1-54), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά 

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον 

καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων, 30.4.2004, σ.1-54), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά 
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με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν 

σε επαφή και με άλλες συναφείς 

νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των 

τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ 

L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17). 

με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν 

σε επαφή και με άλλες συναφείς 

νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των 

τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ 

L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17). 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα κράτη μέλη είναι εκ των πραγμάτων ελεύθερα να 

στοχοθετήσουν τα μέτρα τους, και ότι αυτά θα πρέπει να είναι αναλογικά προς τη σοβαρότητα 

του κινδύνου για δημιουργία θαλάσσιων απορριμμάτων, και ότι θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στις σοβαρότερες περιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και 

πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο 

περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή 

τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον 

τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των 

διαθέσιμων και πιο βιώσιμων 

εναλλακτικών λύσεων, καθώς και 

καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα 

επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές 

επιλογές επαναχρησιμοποίησης και 

αντικατάσταση υλικών. 

(12) Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και 

πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο 

περιβάλλον, ιδίως το θαλάσσιο, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να 

απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην 

αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα 

προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και 

πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, 

καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο 

βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, 

εναλλακτικές επιλογές 

επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση 

υλικών. Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικά 

κριτήρια προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσον οι λόγω εναλλακτικές λύσεις 

πληρούν τις απαιτήσεις που πληρούν επί 

του παρόντος τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης, συνάδουν με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για τα απόβλητα και 

εξασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί 

σαφής ορισμός των βιοαποδομήσιμων 

πλαστικών και των βιοπλαστικών, καθώς 

και εναρμονισμένα πρότυπα για το 

βιολογικό περιεχόμενο, τη 

βιοαποδομησιμότητα (ιδίως τη θαλάσσια 

βιοαποδομησιμότητα) και τη 

λιπασματοποίηση, προκειμένου να 

εκλείψουν οι παρεξηγήσεις και οι 

παρανοήσεις που υφίστανται ως προς το 

θέμα αυτό. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω 

υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον 

ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η 

σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους 

καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες 

επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή 

τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που 

πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 

ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει 

εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση 

και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει 

να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης 

σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες 

καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά της και η σαφής 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω 

υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον 

ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η 

σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους 

καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες 

επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή 

τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που 

πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 

ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει 

εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση 

και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει 

να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης 

σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες 

καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά της και η σαφής 

κατανόησή της. Όσον αφορά τα αλιευτικά 



 

PE625.586v02-00 14/36 AD\1163799EL.docx 

EL 

κατανόησή της. εργαλεία, ισχύουν οι απαιτήσεις 

σήμανσης που θεσπίζονται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Τα 

κράτη μέλη μεριμνούν για την εφαρμογή 

των προαιρετικών κατευθυντήριων 

γραμμών του FAO σχετικά με τη 

σήμανση του αλιευτικού εξοπλισμού. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν 

άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο 

βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής 

απορριμμάτων καθώς και το κόστος των 

μέτρων ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 

απορριμμάτων. 

(15) Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης για τα οποία προς το παρόν 

δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα 

με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να 

θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη 

του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και 

περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το 

κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για 

την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 

απορριμμάτων. Τα συστήματα καταβολής 

εγγύησης-επιστροφής, καθώς και τα 

διαθέσιμα κονδύλια του ΕΤΘΑ θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη 

πρωτοβουλιών αλίευσης αποβλήτων και 

για προσπάθειες ανάκτησης 

εγκαταλελειμμένων, απολεσθέντων και 

απορριφθέντων αλιευτικών εργαλείων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Κάθε ημέρα, μεγάλη ποικιλία 

αποβλήτων – που παράγονται στην ξηρά 

ή απορρίπτονται από σκάφη – 

καταλήγουν στη θάλασσα, μεταξύ των 
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οποίων τα πλαστικά απόβλητα (φιάλες, 

σακούλες κ.λπ.) αντιπροσωπεύουν πολύ 

σημαντικό ποσοστό. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

16. Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών 

υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα 

και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι 

υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις1 δεν 

προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την 

επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην 

ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το 

σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το 

δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής για την 

παράδοση αποβλήτων από πλοία 

απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να 

εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη 

θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα 

παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, 

ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω 

οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να 

φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους 

εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί 

τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων 

τελών αποβλήτων που πρέπει να 

καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά 

εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων 

έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να 

θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των 

παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να 

διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή 

αλιευτικών εργαλείων και να 

χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των 

αποβλήτων αυτών των αλιευτικών 

εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση. 

16. Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών 

υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα 

και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη και από 

απόβλητα που αλιεύονται παθητικά στο 

πλαίσιο των συνήθων αλιευτικών 

δραστηριοτήτων δείχνει ότι οι 

υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις1 δεν 

προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την 

επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων και 

των εν λόγω αποβλήτων που αλιεύονται 

παθητικά στην ξηρά για συλλογή και 

επεξεργασία. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1224/2009, εάν τα απολεσθέντα 

εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο 

πλοίαρχος του σκάφους ενημερώνει την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

σημαίας. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1224/2009 δεν παρακολουθεί τις εν 

λόγω απώλειες αλιευτικών εργαλείων με 

συνεπή τρόπο ενώ η εφαρμογή των 

απαιτήσεων αναφοράς εξακολουθεί να 

είναι ανεπαρκής. Ως εκ τούτου, με την 

αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου θα 

πρέπει να καθοριστούν περαιτέρω μέτρα 

για την ενίσχυση της ικανότητας 

ανάσυρσης απολεσθέντων εργαλείων και 

αναφοράς, και ειδικότερα τα δεδομένα 

για τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία 

θα πρέπει να συλλέγονται και να 

καταγράφονται από τα κράτη μέλη και να 

διαβιβάζονται ετησίως στην Επιτροπή. 

Επιπλέον, το σύστημα έμμεσων τελών που 

προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για 

την παράδοση αποβλήτων από πλοία 

απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να 

εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη 
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θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα 

παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, 

ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω 

οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να 

φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους 

εργαλεία και τα απόβλητα που αλιεύονται 

παθητικά στην ξηρά, καθώς και τα 

απολεσθέντα ή εγκαταλελειμμένα 

αλιευτικά εργαλεία, ώστε να αποφευχθεί 

τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων 

τελών αποβλήτων που πρέπει να 

καταβληθούν. Η παράδοση αποβλήτων 

που αλιεύονται παθητικά δεν πρέπει να 

συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα για τους 

αλιείς. Δεδομένου ότι τα πλαστικά 

εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων 

έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να 

θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των 

παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να 

διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή 

αλιευτικών εργαλείων και να 

χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των 

αποβλήτων αυτών των αλιευτικών 

εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση και οι 

προσπάθειες ανάκτησης 

εγκαταλελειμμένων, απολεσθέντων και 

απορριφθέντων αλιευτικών εργαλείων. Τα 

εν λόγω συστήματα θα πρέπει να 

προβλέπουν διαφοροποιημένες 

χρηματοδοτικές συνεισφορές για εργαλεία 

που έχουν σχεδιαστεί για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ, και θα πρέπει να 

συμπληρώνονται από έναν στόχο για τη 

συλλογή αποβλήτων που προέρχονται από 

αλιευτικά εργαλεία. Εκτός από τις 

πρωτοβουλίες αυτές, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αναλάβουν δραστηριότητες για 

την προώθηση της ανάπτυξης αλιευτικών 

εργαλείων με τη χρήση περισσότερο 

βιώσιμων και φιλικότερων προς το 

περιβάλλον υλικών· 

_________________ _________________ 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 
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Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και 

οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και 

οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Ενώ οι ίδιοι οι αλιείς και οι 

βιοτέχνες παραγωγοί αλιευτικών 

εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη 

δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τη 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, θα 

πρέπει να μελετηθεί ως εναλλακτική λύση 

η υποστήριξη της καθιέρωσης 

αλιευτικών εργαλείων από βιώσιμες 

πηγές τα οποία δεν θα περιέχουν 

πλαστική ύλη. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές 

διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια 

απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, 

οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 

δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες 

διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες 

πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των 

αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης 

καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα 

σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας 

χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν 

μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές 

(18) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές 

διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια 

απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, 

οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 

δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες 

διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες 

πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των 

αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης 

καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα 

σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας 

χρήσης, και τις διαθέσιμες εναλλακτικές 

λύσεις που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Ως 

εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα 
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παρέχονται στους καταναλωτές. Οι 

πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν 

διαφημιστικό περιεχόμενο που να 

ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον 

κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του 

προϊόντος ή τη χρήση του. Οι παραγωγοί 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το 

κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως 

μέρος της υποχρέωσής τους για 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. 

ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται 

ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους 

καταναλωτές. Οι πληροφορίες δεν θα 

πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό 

περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που 

είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη 

φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Οι 

παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να 

καλύπτουν το κόστος των μέτρων 

ευαισθητοποίησης ως μέρος της 

υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη 

του παραγωγού. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Η Επιτροπή οφείλει, σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της Ένωσης, να συνδράμει 

τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη 

στρατηγικών και σχεδίων για τη μείωση 

της διασποράς αλιευτικών εργαλείων στη 

θάλασσα, μεταξύ άλλων μέσω 

επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Οι προσπάθειες είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν εκστρατείες και 

προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά 

με τις επιπτώσεις των εν λόγω 

αποβλήτων στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, έρευνα σχετικά με τη 

δυνατότητα κατασκευής 

βιοαποδομήσιμων/λιπασματοποιήσιμων 

αλιευτικών εργαλείων, εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τους αλιείς και ειδικά 

δημόσια προγράμματα για την 

απομάκρυνση των πλαστικών και άλλων 

αντικειμένων από τον θαλάσσιο πυθμένα. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για τα 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα 

πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που 

θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. 

Εντούτοις, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

πρόσθετες απαιτήσεις διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού, για παράδειγμα 

την απαίτηση να καλύπτουν οι παραγωγοί 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης το κόστος περισυλλογής των 

απορριμμάτων. 

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

ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για τα 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα 

πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που 

θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. 

Εντούτοις, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

πρόσθετες απαιτήσεις διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού, για παράδειγμα 

την απαίτηση να καλύπτουν οι παραγωγοί 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης το κόστος περισυλλογής των 

απορριμμάτων. Όσον αφορά τα αλιευτικά 

εργαλεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίσουν τη διαφοροποίηση των 

οικονομικών συνεισφορών που 

καταβάλλουν οι παραγωγοί αλιευτικών 

εργαλείων τα οποία περιέχουν πλαστικές 

ύλες στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από 

την ευθύνη του παραγωγού, ιδίως με 

γνώμονα την ανθεκτικότητα, τη 

δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης και την 

ανακυκλωσιμότητα των αλιευτικών 

αυτών εργαλείων που διατίθενται στην 

αγορά. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Η ευαισθητοποίηση των πολιτών 

στο θέμα των αποβλήτων που 

προκαλούνται από πλαστικά μίας χρήσης 

και αλιευτικά εργαλεία, καθώς και οι 

σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 



 

PE625.586v02-00 20/36 AD\1163799EL.docx 

EL 

που συνεπάγονται, θα πρέπει να 

θεωρούνται ουσιώδες στοιχείο της 

στρατηγικής της ΕΕ για τα πλαστικά, 

δεδομένου ότι θα δώσει στους πολίτες τη 

δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση 

των πλαστικών αποβλήτων. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την 

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά 

με το θέμα και των οικονομικών μέσων 

που διατίθενται για την αντιμετώπισή του 

και να διευκολύνουν την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κοινοτήτων 

και δικτύων. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Δυνάμει της παραγράφου 22 της 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 20161, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας 

οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και 

στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση 

ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την 

αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου 

να παρακολουθούνται τα θαλάσσια 

απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να 

επανεξεταστεί το παράρτημα που 

απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να 

εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η 

τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί 

εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και 

της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου 

(22) Δυνάμει της παραγράφου 22 της 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 20161, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας 

οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και 

στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση 

ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την 

αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου 

να παρακολουθούνται τα θαλάσσια 

απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να 

επανεξεταστεί το παράρτημα που 

απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να 

εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η 

τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί 

εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και 

της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου 
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βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση 

προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα 

περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί 

εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και 

βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα 

αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός 

χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε 

να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια 

ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση 

πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν 

συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης που πληρούν ένα τέτοιο 

πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από 

την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. 

Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον 

τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις 

προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό 

ενός κανονιστικού πλαισίου για τις 

πλαστικές ύλες με ιδιότητες 

βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών 

συνθηκών στις διάφορες θάλασσες.  

βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση 

προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων ή αλιευτικών 

εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη 

μίας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το 

πρότυπο αυτό θα περιλάμβανε ένα 

πρότυπο για να ελεγχθεί εάν, ως 

αποτέλεσμα των συνθηκών φυσικής και 

βιολογικής αποσύνθεσης που υπάρχουν 

στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές 

ύλες θα αποσυντίθεντο πλήρως προς 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και 

νερό εντός χρονικού διαστήματος αρκετά 

μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για τη 

θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε 

συσσώρευση πλαστικών υλών στο 

περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα 

μπορούσαν να εξαιρεθούν από την 

απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι 

η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές 

ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα 

αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις 

όσον αφορά τον καθορισμό ενός 

κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές 

ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω 

των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες 

θάλασσες. 

_________________ _________________ 

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

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για τα απόβλητα, η Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη οφείλουν να 

υποστηρίζουν σχέδια συλλογής 

αποβλήτων στη θάλασσα, με τη 
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συμμετοχή, όπου είναι εφικτό, αλιευτικών 

σκαφών, και να διασφαλίζουν την 

καταλληλότητα των λιμενικών 

εγκαταστάσεων για την υποδοχή και την 

επεξεργασία των αποβλήτων αυτών, 

ιδίως την ανακύκλωση· τα ίδια κίνητρα 

που παρέχονται για την επιστροφή των 

αλιευτικών εργαλείων θα πρέπει να 

ισχύουν επίσης για την επιστροφή 

αποβλήτων που έχουν αλιευθεί παθητικά, 

καθώς και για απόβλητα που έχουν 

αλιευθεί στο πλαίσιο πρωτοβουλιών 

αλίευσης αποβλήτων· οι απαιτήσεις 

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

θα πρέπει να είναι αναλογικές και να μην 

επιβάλλουν υπερβολικό διοικητικό φόρτο 

σε μικρούς, μη στελεχωμένους λιμένες ή 

απομακρυσμένους λιμένες, ιδίως σε 

απομακρυσμένα νησιά· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 

πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, 

και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η 

προώθηση της μετάβασης σε κυκλική 

οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα, προϊόντα και υλικά, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 

διαδραματίσει η Ένωση τον ρόλο της 

στην επίλυση του παγκόσμιου 

προβλήματος των θαλάσσιων αποβλήτων 

που οφείλονται στη χρήση πλαστικών 

υλών, με την πρόληψη και τη μείωση του 

αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο 

υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη 

υγεία, καθώς και με την προώθηση της 

μετάβασης σε κυκλική οικονομία με 

καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, 

προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι 

στην αποδοτικότερη και περισσότερο 

βιώσιμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

Αιτιολόγηση 

Ο σκοπός της πρότασης θα πρέπει να είναι πιο ευδιάκριτος: η Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαδραματίζει συγκριτικά μικρό ρόλο στη δημιουργία θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως 
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καθώς καταναλώνει περίπου 16 % του παγκόσμιου συνόλου των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης. Ωστόσο, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση της λύσης και την 

ενεργοποίηση ενός ενάρετου κύκλου δίνοντας το καλό παράδειγμα. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε 

αντικείμενο ή εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται στην αλιεία και την 

υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση ή τη 

σύλληψη θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή 

που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας 

και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση 

και τη σύλληψη τέτοιων θαλάσσιων 

βιολογικών πόρων· 

(3) «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε 

αντικείμενο ή εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται στην αλιεία και την 

υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση ή τη 

σύλληψη ή τη συγκράτηση για εκτροφή 

θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που 

επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και 

εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση και 

τη σύλληψη ή τη συγκράτηση τέτοιων 

θαλάσσιων βιολογικών πόρων· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: 

κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται 

από τον ορισμό των αποβλήτων στην 

οδηγία 2008/98/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών 

που αποτελούσαν μέρος ή ήταν 

προσκολλημένα στο αλιευτικό εργαλείο 

όταν αυτό απορρίφθηκε· 

(4) «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: 

κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται 

από τον ορισμό των αποβλήτων στην 

οδηγία 2008/98/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών 

που αποτελούσαν μέρος ή ήταν 

προσκολλημένα στο αλιευτικό εργαλείο 

όταν αυτό απορρίφθηκε ή χάθηκε· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (4α) «απόβλητα που αλιεύονται 

παθητικά»: απόβλητα που συλλέγονται 

στα δίχτυα κατά τη διάρκεια αλιευτικών 

δραστηριοτήτων· 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από 

τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 

σύμβασης κατά την έννοια της οδηγίας 

2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 201150, διαθέτει στην 

αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και 

αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν 

πλαστική ύλη, εκτός από τα πρόσωπα που 

διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου51· 

(10) «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από 

τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 

σύμβασης κατά την έννοια της οδηγίας 

2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 201150, διαθέτει στην 

αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και 

αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν 

πλαστική ύλη, εκτός από τα πρόσωπα που 

διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες ή 

υδατοκαλλιέργεια, όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 25 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου51· 

_________________ _________________ 

50 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64-88). 

50 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64-88). 

51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 

την τροποποίηση των κανονισμών του 

51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 

την τροποποίηση των κανονισμών του 



 

AD\1163799EL.docx 25/36 PE625.586v02-00 

 EL 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση 

των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 

αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 

και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, 

σ. 22). 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση 

των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 

αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 

και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, 

σ. 22). 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Δ του 

παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά 

φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και 

ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους 

καταναλωτές για ένα ή περισσότερα από 

τα ακόλουθα: 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Δ του 

παραρτήματος και τα αλιευτικά εργαλεία 

που περιέχουν πλαστική ύλη τα οποία 

διατίθενται στην αγορά φέρουν μια 

εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 

σήμανση που ενημερώνει τους 

καταναλωτές για τα ακόλουθα: 

α) τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης 

του προϊόντος ως αποβλήτου ή τους 

τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει 

να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο 

προϊόν,  

α) τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης 

του προϊόντος ως αποβλήτου ή τους 

τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει 

να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο 

προϊόν, 

β) τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των απορριμμάτων του 

προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης 

του προϊόντος ως αποβλήτου, ή 

β) τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των απορριμμάτων του 

προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης 

του προϊόντος ως αποβλήτου, και 

γ) την παρουσία πλαστικών υλών στο 

προϊόν. 

γ) την παρουσία πλαστικών υλών στο 

προϊόν και, κατά περίπτωση, τη 

διαθεσιμότητα εναλλακτικών προϊόντων 

με παρόμοια λειτουργικά 

χαρακτηριστικά. 

2. Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει 

εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των 

προδιαγραφών για τη σήμανση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω 

εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

2. Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει 

εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των 

προδιαγραφών για τη σήμανση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω 

εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
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στο άρθρο 16 παράγραφος 2.  στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

 
3. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 1, όσον αφορά τα αλιευτικά 

εργαλεία ισχύουν οι απαιτήσεις σήμανσης 

που θεσπίζονται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.» 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία 

που περιέχουν πλαστική ύλη και 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία 

που περιέχουν πλαστική ύλη και 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε τα εν λόγω συστήματα διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού να επιτυγχάνουν 

καλύτερα επίπεδα συλλογής και 

ανακύκλωσης για τα αλιευτικά εργαλεία. 

Για να διασφαλιστεί αυτό, τα κράτη μέλη 

απαιτούν, μεταξύ άλλων, τα συστήματα: 

 α) να περιλαμβάνουν προγράμματα 

παρακολούθησης, ιχνηλάτησης και 

αναφοράς· 

 β) να καλύπτουν δραστηριότητες 

ανάκτησης. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 

καθιερώσουν συστήματα καταβολής 

εγγύησης-επιστροφής για να ενθαρρύνουν 

την επιστροφή παλαιών, 
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εγκαταλελειμμένων ή ασταθών 

αλιευτικών εργαλείων, τα οποία 

διαφοροποιούνται προκειμένου να 

λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος τυχαίας 

απώλειας του αλιευτικού εργαλείου ή 

τμημάτων του. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

διαφοροποίηση των οικονομικών 

συνεισφορών που καταβάλλουν οι 

παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων τα 

οποία περιέχουν πλαστικές ύλες στο 

πλαίσιο της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από 

την ευθύνη του παραγωγού, ιδίως με 

γνώμονα την ανθεκτικότητα, τη 

δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης και την 

ανακυκλωσιμότητα των αλιευτικών 

εργαλείων που διαθέτουν οι παραγωγοί 

στην αγορά· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3γ. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης 

πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για τους 

αλιείς ώστε να φέρουν τα αλιευτικά 

εργαλεία στην ξηρά, καθώς και άλλα 

πλαστικά απόβλητα που συλλέγουν οι 

αλιείς στη θάλασσα. Τα κράτη μέλη 

καταργούν, στο μέτρο του δυνατού, όλα 

τα περιττά νομικά και οικονομικά 

γραφειοκρατικά βάρη και εμπόδια για τη 

συλλογή και την εκφόρτωση αποβλήτων 
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αλιευτικών εργαλείων και πλαστικών 

αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) να προωθήσουν τη δημιουργία 

ειδικού δημόσιου προγράμματος για την 

αφαίρεση των πλαστικών και άλλων 

ειδών από τον πυθμένα της θάλασσας· 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) να δημιουργήσουν ένα ενωσιακό, 

υποχρεωτικό σύστημα ψηφιακής 

αναφοράς για μεμονωμένα αλιευτικά 

σκάφη, ώστε να επισημαίνεται η απώλεια 

αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η 

διαδικασία ανάκτησης 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9 α 

 Καθεστώτα παροχής κινήτρων 

 1. Στα επιχειρησιακά προγράμματα 

που χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα κράτη μέλη 

ενσωματώνουν τη χρηματοδοτική 

στήριξη για τη διαμόρφωση σχεδίου 



 

AD\1163799EL.docx 29/36 PE625.586v02-00 

 EL 

δράσης, σε συνεργασία με οργανώσεις 

παραγωγών, ενώσεις πλοιοκτητών, 

ιδιωτικές οντότητες, οργανώσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος και το 

σύνολο του ενδιαφερόμενου τομέα. Στο 

πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται μέτρα για 

την ανάκτηση αποβλήτων και θαλάσσιων 

εργαλείων, καθώς και για τη βελτίωση 

των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων 

και των διαδικασιών διαχείρισης σε 

πλοία και λιμένες. 

 2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

καθεστώς στους λιμένες για την 

εναπόθεση, την ανάκτηση και την 

επιστροφή διχτυών αλιείας, το οποίο 

ενσωματώνεται στο σχέδιο δράσης που 

καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 

1. 

 3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

καθεστώς στους λιμένες για τον έλεγχο 

και την καταγραφή διχτυών, το οποίο 

ενσωματώνεται στο σχέδιο δράσης που 

καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 

1. 

 4. Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν 

μηχανισμούς για τη στήριξη της Ε&Α για 

την ανάπτυξη περισσότερο ανιχνεύσιμων 

και λιγότερο ρυπογόνων διχτυών με τη 

μορφή κινήτρων για τους κατασκευαστές 

αλιευτικών εργαλείων. Στους 

μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται 

επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων υλικών 

με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Αιτιολόγηση 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 16, είναι αναγκαία η παροχή κινήτρων στις 

επιχειρήσεις για την προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη σταδιακή 

μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων και την εξάλειψη της απώλειας διχτυών στη θάλασσα. 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9β 

 Απόβλητα που αλιεύονται παθητικά 

 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

αναλογικά εθνικά σχέδια για να 

διασφαλίσουν ότι όλοι οι λιμένες στους 

οποίους τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να 

αγκυροβολήσουν, εκτός από τους 

μικρούς, μη στελεχωμένους και 

απομακρυσμένους λιμένες, ιδίως σε 

απομακρυσμένα νησιά, είναι σε θέση να 

εξασφαλίσουν τη συλλογή και την 

περαιτέρω επεξεργασία αποβλήτων που 

αλιεύονται παθητικά στο πλαίσιο της 

συνήθους αλιείας, προκειμένου να 

ενθαρρυνθεί η χωριστή συλλογή, 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

των εν λόγω αποβλήτων. 

 2. Τα σχέδια αυτά καθορίζονται 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που 

περιλαμβάνονται στη σύσταση της 

επιτροπής OSPAR 2016/1 για τη μείωση 

των θαλάσσιων αποβλήτων μέσω της 

εφαρμογής πρωτοβουλιών αλίευσης 

αποβλήτων. 

 3. Εκτός από τους πόρους που 

διατίθενται από το ΕΤΘΑ, τα κράτη μέλη 

μπορούν να συστήσουν και να διατηρούν 

εθνικά ταμεία για τη στήριξη της 

συλλογής αποβλήτων που αλιεύονται 

παθητικά από αλιευτικά σκάφη. Τα 

ταμεία μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

τη διασφάλιση της λειτουργίας 

πρωτοβουλιών αλίευσης αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων της παροχής 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης αποβλήτων 

επί του σκάφους, της παρακολούθησης 

των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά, 

της κατάρτισης, της προώθησης της 

εθελοντικής συμμετοχής στην 

πρωτοβουλία και του κόστους της 
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επεξεργασίας των αποβλήτων, καθώς και 

για την κάλυψη του κόστους του 

προσωπικού που απαιτείται για τη 

λειτουργία των εν λόγω συστημάτων. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 

πληροφόρηση των καταναλωτών των 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο μέρος Ζ του 

παραρτήματος και των αλιευτικών 

εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη 

σχετικά με τα παρακάτω: 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 

πληροφόρηση όλων των συναφών 

φορέων, ιδίως των καταναλωτών, του 

τομέα αλιείας και των αλιευτικών 

κοινοτήτων, για τα πλαστικά προϊόντα 
μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος 

Ζ του παραρτήματος και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

σχετικά με τα παρακάτω: 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα διαθέσιμα συστήματα 

επαναχρησιμοποίησης και τις επιλογές 

διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω 

προϊόντα και τα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις 

βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση 

αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με 

το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

α) τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών 

λύσεων επαναχρησιμοποίησης, 

συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και 

για τις επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για 

τα εν λόγω προϊόντα και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, 

καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην 

ορθή διαχείριση αποβλήτων που 

διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Προωθούνται προγράμματα για 

την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τον αντίκτυπο των 

μικροπλαστικών και των πλαστικών 

αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και 

για την πρόληψη της εισόδου τους στη 

θάλασσα. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

παρέχεται καθοδήγηση σε όλους τους 

σχετικούς φορείς, ιδίως στους φορείς του 

τομέα της αλιείας, ώστε να είναι σε θέση 

να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για 

τη μείωση των αποβλήτων που 

προέρχονται από αλιευτικά εργαλεία τα 

οποία περιέχουν πλαστική ύλη. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πληροφορίες για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής 

Πληροφορίες για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής και υποχρεώσεις αναφοράς 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) υπολογισμούς για τις ποσότητες 

θαλάσσιων αποβλήτων που προέρχονται 

από προϊόντα που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία προκειμένου να 
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παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των 

μέτρων που έχουν ληφθεί· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή, για κάθε ημερολογιακό έτος, 

λεπτομερή στοιχεία για τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη τα 

οποία διατίθενται στην αγορά, καθώς και 

για τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων 

που συλλέγονται και υποβάλλονται σε 

επεξεργασία. Τα στοιχεία υποβάλλονται 

στον μορφότυπο που ορίζεται από την 

Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

 Η πρώτη περίοδος υποβολής αρχίζει το 

πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά 

την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που 

θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή 

εκθέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 

εκτελεστικές πράξεις για να ορίσει τη 

μορφή του συνόλου δεδομένων, των 

πληροφοριών και των στοιχείων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις για να ορίσει τη μορφή του 

συνόλου δεδομένων, των πληροφοριών και 

των στοιχείων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 3α. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 



 

PE625.586v02-00 34/36 AD\1163799EL.docx 

EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) έχει σημειωθεί επαρκής βελτίωση 

του επιπέδου ανακύκλωσης για τα 

αλιευτικά εργαλεία και κατά πόσον 

απαιτείται η επιβολή ποσοτικών στόχων 

για την εξασφάλιση επαρκούς προόδου 

στο μέλλον· 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) είναι εφικτό να θεσπιστούν 

δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι σε 

ενωσιακό επίπεδο για την ανακύκλωση 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έχει σημειωθεί επαρκής 

επιστημονική και τεχνική πρόοδος και 

έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για 

τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά 

πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά 

τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια 

προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης 

στην αγορά, κατά περίπτωση. 

γ) έχει σημειωθεί επαρκής 

επιστημονική και τεχνική πρόοδος και 

έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για 

τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης ή τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 
εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί 

υποκατάστατά τους, με σκοπό να 

προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι 

πλέον απαραίτητο να υπάγονται στους 

περιορισμούς διάθεσης στην αγορά, κατά 

περίπτωση. 
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