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Τροπολογία 1
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για 
τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό,

Or. en

Τροπολογία 2
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής τής 26ης Ιανουαρίου 2011 με 
τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους –
Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”» 
(COM(2011)0021),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής τής 26ης Ιανουαρίου 2011 με 
τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους –
Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”» 
(COM(2011)0021), καθώς και το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους (P7–
TA(2012)0223),

Or. en
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Τροπολογία 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του τής 
24ης Μαΐου 2012 σχετικά με μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους (P7–TA(2012)0223),

Or. en

Τροπολογία 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του τής 
20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την 
ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας 
κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (P7–
TA(2012)0146),

Or. en

Τροπολογία 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Η ασφάλεια ζωής 
μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2020» (COM(2011) 244),
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Or. en

Τροπολογία 6
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση xxxx/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με γενικό πρόγραμμα 
δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 
2020,

Or. en

Τροπολογία 7
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
νομοθεσία της ΕΕ απουσιάζει 
συγκεκριμένη αντιμετώπιση των 
πλαστικών αποβλήτων,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
νομοθεσία της ΕΕ απουσιάζει 
συγκεκριμένη αντιμετώπιση των 
πλαστικών αποβλήτων και ότι τα 
πλαστικά απόβλητα θεωρείται ότι 
αποτελούν μέρος της γενικής ροής 
αποβλήτων παρά τις ιδιαιτερότητές τους·

Or. bg

Τροπολογία 8
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
πλήττοντας με θάνατο την υδρόβια ζωή 
και εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
ουσίες που είναι καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, βαριά μέταλλα και 
έμμονους οργανικούς ρύπους στα 
οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία 9
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 10
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθημερινή 
χρήση πλαστικών έχει ως αποτέλεσμα τη 
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περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα·

συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων 
πλαστικών αποβλήτων και ότι τα 
πλαστικά απόβλητα μπορούν να 
παραμείνουν στο περιβάλλον για 
εκατοντάδες χρόνια, προκαλώντας τοξικές 
αντιδράσεις και εκλύοντας ενδοκρινικούς 
διαταράκτες, καρκινογόνους παράγοντες 
και έμμονους οργανικούς ρύπους στα 
οικοσυστήματα·

Or. lt

Τροπολογία 11
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα 
και στην τροφική αλυσίδα·

Or. en

Τροπολογία 12
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
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προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα·

προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα, 
μεταξύ άλλων και στην τροφική αλυσίδα, 
γεγονός που μπορεί να αποβεί βλαβερό για 
τους ανθρώπους·

Or. en

Τροπολογία 13
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα μπορούν να παραμείνουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
καρκινογόνους παράγοντες και έμμονους 
οργανικούς ρύπους στα οικοσυστήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα 
πλαστικά απόβλητα δεν είναι 
βιοαποικοδομήσιμα και παραμένουν στο 
περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια, 
προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και 
εκλύοντας σωματίδια, 
συμπεριλαμβανομένων των 
νανοσωματιδίων που εισέρχονται στις 
τροφικές αλυσίδες μέσω του εδάφους και 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και 
ενδοκρινικούς διαταράκτες, καρκινογόνους 
παράγοντες και έμμονους οργανικούς 
ρύπους στα οικοσυστήματα·

Or. bg

Τροπολογία 14
Anna Rosbach
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα συνιστούν μεγάλο τμήμα του 
ολοένα και πιο ανησυχητικού θέματος 
των θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς 
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ρυπαίνουν τα ύδατά μας και προκαλούν 
βλάβη σε πλάσματα που ζουν μέσα στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και γύρω από αυτό·

Or. en

Τροπολογία 15
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για τη συλλογή, επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση των πλαστικών αποβλήτων 
που ρυπαίνουν επί του παρόντος τα ύδατά 
μας·

Or. en

Τροπολογία 16
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα, οι παράνομες 
απορρίψεις και η ακατάλληλη μεταφορά
πλαστικών αποβλήτων έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρή ζημία για το περιβάλλον και τη 
θαλάσσια ζωή, καθώς και σε αύξηση των 
εξαγωγών αποβλήτων, με αποτέλεσμα 
απώλεια υλικών και θέσεων 
απασχόλησης στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα, η έλλειψη σχετικών 
στόχων και μηχανισμών τιμών, οι 
παράνομες απορρίψεις και οι αυξανόμενες 
εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων, ιδίως οι 
παράνομες εξαγωγές, έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρή ζημία για το περιβάλλον και τη 
θαλάσσια ζωή, με αποτέλεσμα απώλεια 
υλικών και θέσεων απασχόλησης στην 
ΕΕ, καθώς και βλάβη στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον στην ΕΕ και σε 
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τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 17
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα, οι παράνομες 
απορρίψεις και η ακατάλληλη μεταφορά 
πλαστικών αποβλήτων έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρή ζημία για το περιβάλλον και τη 
θαλάσσια ζωή, καθώς και σε αύξηση των 
εξαγωγών αποβλήτων, με αποτέλεσμα 
απώλεια υλικών και θέσεων απασχόλησης 
στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα, οι παράνομες 
απορρίψεις και η ακατάλληλη μεταφορά 
πλαστικών αποβλήτων έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρή ζημία για το περιβάλλον και τη 
θαλάσσια ζωή, καθώς και σε αύξηση των 
εξαγωγών αποβλήτων λόγω της 
ανεπαρκούς εσωτερικής ζήτησης για 
ανακυκλωμένα υλικά, με αποτέλεσμα 
απώλεια υλικών και θέσεων απασχόλησης 
στην ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 18
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα, οι παράνομες 
απορρίψεις και η ακατάλληλη μεταφορά 
πλαστικών αποβλήτων έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρή ζημία για το περιβάλλον και τη 
θαλάσσια ζωή, καθώς και σε αύξηση των 
εξαγωγών αποβλήτων, με αποτέλεσμα 
απώλεια υλικών και θέσεων απασχόλησης 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα, οι παράνομες 
απορρίψεις και η ακατάλληλη συσκευασία, 
επεξεργασία και μεταφορά πλαστικών 
αποβλήτων οδηγούν σε σοβαρή ζημία για 
το περιβάλλον και τη θαλάσσια ζωή, 
καθώς και σε αύξηση των εξαγωγών 
αποβλήτων, με αποτέλεσμα απώλεια 
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στην ΕΕ· υλικών και θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 19
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
στοχευμένης στρατηγικής και 
κανονιστικής ρύθμισης, καθώς και οι 
τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά την 
επεξεργασία πλαστικών αποβλήτων 
συμβάλλουν στην αύξηση της ζημίας για 
την υγεία του ανθρώπου λόγω της 
συσσώρευσής τους·

Or. bg

Τροπολογία 20
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη 
μείωση της χρήσης πλαστικών τσαντών 
στην Ιρλανδία καθιστά σαφή την 
αποτελεσματικότητα της επιβολής φόρου 
στα εν λόγω προϊόντα και ότι τα μέτρα 
αυτού του είδους συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην αποφυγή της 
παραγωγής πλαστικών αποβλήτων·

Or. de
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Τροπολογία 21
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαστικά 
απόβλητα δεν πρέπει να θεωρούνται 
πλέον απορρίμματα, αλλά πρέπει αντί 
αυτού να θεωρούνται πόρος·

Or. en

Τροπολογία 22
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα 
νομοθεσία δεν οδηγεί σε συνεπή 
εφαρμογή της επιδιωκόμενης ιεράρχησης 
των αποβλήτων, καθώς πολύ μεγάλο 
τμήμα πιθανώς επαναχρησιμοποιήσιμων 
ή/και ανακυκλώσιμων πλαστικών 
χάνονται στους αποτεφρωτήρες των 
αποβλήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των 
πλαστικών αποβλήτων αυτή καθαυτή δεν 
αποδίδει την επιδιωκόμενη ανάκτηση 
πρώτων υλών όταν οι εν λόγω όγκοι 
καταλήγουν στη συνέχεια στους 
αποτεφρωτήρες·

Or. nl

Τροπολογία 23
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
περίπτωση των πλαστικών αποβλήτων, 
πρέπει να δοθεί έμφαση στον τομέα της 
πρόληψης και της ελαχιστοποίησης, 
ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να 
επιλέγουν εναλλακτικά και περισσότερο 
βιώσιμα υλικά κατά τον σχεδιασμό των 
προϊόντων τους·

Or. es

Τροπολογία 24
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 
διατέθηκαν στην αγορά ολόκληρης της 
ΕΕ 95,5 δισεκατομμύρια πλαστικές 
τσάντες και ότι το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών, δηλαδή ποσοστό 92%, ήταν μίας 
χρήσης·

Or. nl

Τροπολογία 25
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
καταβάλλουν όλα τα κράτη μέλη επαρκείς 
προσπάθειες για τη διαλογή και την 
ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 26
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική 
καινοτομία και ο οικολογικός σχεδιασμός 
των πλαστικών προϊόντων είναι ζωτικής 
σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, καθώς βοηθούν τη 
βιομηχανία να προσαρμόζεται στις πιέσεις 
που ασκούνται από τις υψηλές τιμές των 
πόρων και την έλλειψη υλικών και 
καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) 
για μια βιώσιμη κοινωνία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική 
καινοτομία και ο οικολογικός σχεδιασμός 
των πλαστικών προϊόντων είναι ζωτικής 
σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, καθώς βοηθούν τη 
βιομηχανία να προσαρμόζεται στις πιέσεις 
που ασκούνται από τη βιώσιμη ανάπτυξη,
τις υψηλές τιμές των πόρων και την 
έλλειψη υλικών και καθιστούν δυνατή την 
ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής (ΒΤΓΕ) για μια βιώσιμη 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 27
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική
καινοτομία και ο οικολογικός σχεδιασμός 
των πλαστικών προϊόντων είναι ζωτικής 
σημασίας για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, καθώς βοηθούν τη 
βιομηχανία να προσαρμόζεται στις πιέσεις 
που ασκούνται από τις υψηλές τιμές των 
πόρων και την έλλειψη υλικών και 
καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) 
για μια βιώσιμη κοινωνία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία
και ο σχεδιασμός των πλαστικών 
προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, καθώς 
βοηθούν τη βιομηχανία να προσαρμόζεται 
στις πιέσεις που ασκούνται από τις υψηλές 
τιμές των πόρων και την έλλειψη υλικών 
και καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη 
βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
(ΒΤΓΕ) για μια βιώσιμη κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλαστικές 
σακούλες συνιστούν σημαντική πηγή 
ρύπανσης και, κατά συνέπεια, η χρήση 
τους είτε υπόκειται σε περιορισμούς είτε 
απαγορεύεται σε περισσότερες από το ένα 
τέταρτο των χωρών της υφηλίου·

Or. en

Τροπολογία 29
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι 
πλαστικές ύλες οδηγούν στη διαρκή 
διεύρυνση της γκάμας και των μοντέλων 
τους, καθώς και στην αύξηση της χρήσης 
τους, η οποία επιφέρει σημαντική αύξηση 
του όγκου και της ποικιλίας των 
πλαστικών αποβλήτων·

Or. bg

Τροπολογία 30
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
είναι πόροι·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη, μη 
τοξική, κυκλική οικονομία «από λίκνο σε 
λίκνο», βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα μη 
επικίνδυνα 
επαναχρησιμοποιούμενα/ανακυκλώσιμα 
απόβλητα είναι πόροι, καθώς και στην 
αυστηρή εφαρμογή της ιεράρχησης των 
αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία 
2008/98/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 31
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
είναι πόροι·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μεγαλύτερος βαθμός ανακύκλωσης θα 
βοηθούσε την ΕΕ να επωφεληθεί όσον 
αφορά τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και την ανάπτυξη χάρη στις
δυναμικές προσπάθειες μετάβασης προς
μια ισορροπημένη κυκλική οικονομία «από 
λίκνο σε λίκνο», βασιζόμενη στην ιδέα ότι 
τα απόβλητα είναι πόροι·

Or. en

Τροπολογία 32
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
είναι πόροι·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι καλύτερες 
επιδόσεις στην ανακύκλωση θα 
βοηθούσαν την ΕΕ να επωφεληθεί όσον 
αφορά τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και την ανάπτυξη από μια 
δυνατή προσπάθεια μετάβασης σε μια 
ισορροπημένη κυκλική οικονομία «από 
λίκνο σε λίκνο», βασιζόμενη στην ιδέα ότι 
τα απόβλητα είναι πόροι·

Or. en

Τροπολογία 33
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
είναι πόροι·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί στο πλαίσιο της 
αύξησης της ανακύκλωσης όσον αφορά 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
την ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
είναι πόροι·

Or. de

Τροπολογία 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
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δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
είναι πόροι·

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια οικονομία
ισορροπημένη, με αποδοτική χρήση των 
πόρων – μια κυκλική οικονομία «από 
λίκνο σε λίκνο», βασιζόμενη στην ιδέα ότι 
τα απόβλητα είναι πόροι·

Or. en

Τροπολογία 35
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
είναι πόροι·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
ανάπτυξη και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
είναι πόροι·

Or. en

Τροπολογία 36
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
μπορούσε να επωφεληθεί όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη από μια δυνατή προσπάθεια 
μετάβασης σε μια ισορροπημένη κυκλική 
οικονομία «από λίκνο σε λίκνο», 
βασιζόμενη στην ιδέα ότι τα απόβλητα 
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είναι πόροι· είναι δευτερογενής πρώτη ύλη·

Or. bg

Τροπολογία 37
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικονομικές δυνατότητες της 
ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων 
είναι πολύ μεγαλύτερες από το 33% που 
επετεύχθη όσον αφορά τα πλαστικά 
απορρίμματα συσκευασίας και το 25% 
που επετεύχθη όσον αφορά τα συνολικά 
πλαστικά απόβλητα, επί του παρόντος·

Or. en

Τροπολογία 38
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανακύκλωσης παρέχουν λύσεις 
για την αντιμετώπιση της έλλειψης 
πρώτων υλών·

Or. es

Τροπολογία 39
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει, 
κατά κύριο λόγο, έλλειψη στατιστικών 
στοιχείων σχετικά με το ύψος των 
πλαστικών αποβλήτων που εξάγονται 
εκτός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλά 
ενημερωμένοι καταναλωτές μπορούν να 
διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην 
προώθηση περισσότερο βιώσιμων 
προτύπων παραγωγής πλαστικού και 
προϊόντων από πλαστικό που βελτιώνουν 
την αποδοτικότητα των πόρων και, 
ειδικότερα, ότι πρέπει να αναληφθούν 
δράσεις ευαισθητοποίησης για την 
αλλαγή της υπάρχουσας αντίληψης 
σύμφωνα με την οποία το πλαστικό είναι 
ένα ακίνδυνο, χαμηλού κόστους και χωρίς 
εγγενή αξία υλικό·

Or. es

Τροπολογία 41
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 80 
εκατομμύρια τόνοι πλαστικών 
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αποβλήτων εκτιμάται πως επιπλέουν στον 
Ατλαντικό Ωκεανό και τον Ειρηνικό 
Ωκεανό·

Or. en

Τροπολογία 42
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα, ιδίως 
όσον αφορά την ιεράρχηση των 
αποβλήτων: πρόληψη, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 
ανάκτηση·

Or. en

Τροπολογία 43
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, συνεκτική προς τη νομοθεσία 
για τα απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
και πιο εναρμονισμένη εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τα 
απόβλητα, και ιδίως στα κράτη μέλη που 
δεν έχουν επιτύχει ακόμη τους 
υφιστάμενους στόχους ανακύκλωσης·
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Or. fr

Τροπολογία 44
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και πλήρης μεταφορά 
και αυστηρότερη εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τα 
απόβλητα και στα 28 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 45
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και συνεκτικότερη και 
αυστηρότερη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 46
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και συνεπέστερη, 
αυστηρότερη και πιο ομοιόμορφη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 47
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και περισσότερο 
ομοιόμορφη, συνεπέστερη και
αυστηρότερη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα·

Or. de

Τροπολογία 48
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και επιμένει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη και πιο 
ομοιόμορφη εφαρμογή της υφιστάμενης 
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σχετικά με τα απόβλητα· νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 49
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και συνεπής και
αυστηρή εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 50
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
αυστηρότερη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 51
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται
αυστηρότερη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα·

Or. pl

Τροπολογία 52
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι απαιτείται 
ειδική δράση της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα, καθώς και αυστηρότερη 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
σχετικά με τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 53
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. έχει επίσης επίγνωση του γεγονότος 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη θα χρειαστεί 
να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος 
προκειμένου να επιτευχθούν οι 
καθορισμένοι στόχοι σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. ro
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Τροπολογία 54
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι στην οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα υφίσταται ιεράρχηση 
των αποβλήτων η οποία πρέπει να 
τηρείται στη διαχείριση των πλαστικών 
αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία η 
ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων είναι 
η βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από 
την ανάκτηση ενέργειας και με τελευταία, 
ως αναπόφευκτη λύση, την υγειονομική 
ταφή·

Or. en

Τροπολογία 55
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. εκτιμά ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός 
μπορεί να αποτελέσει το σημείο 
αφετηρίας για την ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων· 

Or. ro

Τροπολογία 56
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. διαπιστώνει ότι τα πλαστικά που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα των 
συσκευασιών συμβάλλουν στη διατήρηση
της ποιότητας και την παράταση της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων κάθε 
είδους και, συνεπώς, στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής· υπογραμμίζει την 
ανάγκη διαφοροποιημένης θεώρησης, 
στο πλαίσιο της οποίας η πλαστική 
συσκευασία δεν θα αποτελεί σε κάθε 
περίπτωση αναγκαίο μέσο για τη 
διατήρηση των προϊόντων· τονίζει ότι 
είναι ανάγκη να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς 
το ότι το πλαστικό δεν αποτελεί 
απαραιτήτως υλικό μίας χρήσης, δηλαδή 
απόβλητο, αλλά μπορεί στις περισσότερες 
περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί πολλές 
φορές·

Or. de

Τροπολογία 57
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες, ενώ η οδηγία για τις 
συσκευασίες είναι η μοναδική οδηγία που 
αποσκοπεί ειδικά στη συλλογή πλαστικών 
αποβλήτων, πρέπει να αναθεωρηθεί 
επειγόντως η εν λόγω οδηγία και να 
διαχωριστούν οι κανόνες σχετικά με τα 
απόβλητα που αφορούν το περιβάλλον 

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες, ενώ η οδηγία για τις 
συσκευασίες είναι η μοναδική οδηγία που 
αποσκοπεί ειδικά στη συλλογή πλαστικών 
αποβλήτων·
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από τους κανόνες και τα πρότυπα σχετικά 
με τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της βιομηχανικής ή 
εμπορικής νομοθεσίας·

Or. pl

Τροπολογία 58
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες, ενώ η οδηγία για τις 
συσκευασίες είναι η μοναδική οδηγία που 
αποσκοπεί ειδικά στη συλλογή πλαστικών 
αποβλήτων, πρέπει να αναθεωρηθεί 
επειγόντως η εν λόγω οδηγία και να 
διαχωριστούν οι κανόνες σχετικά με τα 
απόβλητα που αφορούν το περιβάλλον 
από τους κανόνες και τα πρότυπα σχετικά 
με τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της βιομηχανικής ή 
εμπορικής νομοθεσίας·

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων και την κυκλική οικονομία
στο πλαίσιο του εν εξελίξει νομοθετικού 
«ελέγχου καταλληλότητας» και δεδομένου, 
αφενός, ότι η οδηγία για τις συσκευασίες 
είναι η μοναδική οδηγία που αποσκοπεί 
ειδικά στη συλλογή πλαστικών αποβλήτων 
οικιακής, εμπορικής και βιομηχανικής 
προέλευσης και, αφετέρου, ότι περίπου το 
40% των πλαστικών αποβλήτων 
προκύπτουν από συσκευασίες, ενώ τα 
υπόλοιπα πλαστικά απόβλητα, τα οποία 
έχουν αναμειχθεί με άλλα υλικά σε 
διάφορα προϊόντα, είναι πιο δύσκολο να 
ανακυκλωθούν και να ανακτηθούν, είναι 
πλέον απαραίτητη η αναθεώρηση της εν 
λόγω οδηγίας ώστε να συμπεριληφθούν 
σε αυτήν κανόνες σχετικά με τον 
οικολογικό σχεδιασμό των πλαστικών 
συσκευασιών διατηρώντας παράλληλα 
τους στόχους για την ανακύκλωση·

Or. fr

Τροπολογία 59
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες, ενώ η οδηγία για τις 
συσκευασίες είναι η μοναδική οδηγία που 
αποσκοπεί ειδικά στη συλλογή πλαστικών 
αποβλήτων, πρέπει να αναθεωρηθεί 
επειγόντως η εν λόγω οδηγία και να
διαχωριστούν οι κανόνες σχετικά με τα 
απόβλητα που αφορούν το περιβάλλον 
από τους κανόνες και τα πρότυπα σχετικά 
με τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της βιομηχανικής ή 
εμπορικής νομοθεσίας·

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες, ενώ η οδηγία για τις 
συσκευασίες είναι η μοναδική οδηγία που 
αποσκοπεί ειδικά στη συλλογή πλαστικών 
αποβλήτων, πρέπει να αναθεωρηθεί 
επειγόντως η εν λόγω οδηγία και να
θεσπιστούν, σύμφωνα με την ιεράρχηση 
των αποβλήτων, πρώτον, σαφείς 
απαιτήσεις σχετικά με την πρόληψη 
μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων 
και καταργώντας σταδιακά τη χρήση 
πλαστικών που βασίζονται σε επικίνδυνα 
υλικά/πρόσθετα και, δεύτερον, στόχοι 
επαναχρησιμοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 60
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες, ενώ η οδηγία για τις 
συσκευασίες είναι η μοναδική οδηγία που 
αποσκοπεί ειδικά στη συλλογή πλαστικών 
αποβλήτων, πρέπει να αναθεωρηθεί 

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες και προϊόντα μίας χρήσης, 
ενώ η οδηγία για τις συσκευασίες είναι η 
μοναδική οδηγία που αποσκοπεί ειδικά στη 
συλλογή πλαστικών αποβλήτων, πρέπει να 
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επειγόντως η εν λόγω οδηγία και να 
διαχωριστούν οι κανόνες σχετικά με τα 
απόβλητα που αφορούν το περιβάλλον από 
τους κανόνες και τα πρότυπα σχετικά με τα 
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της βιομηχανικής ή εμπορικής 
νομοθεσίας·

αναθεωρηθεί επειγόντως η εν λόγω οδηγία 
και να διαχωριστούν οι κανόνες σχετικά με 
τα απόβλητα που αφορούν το περιβάλλον 
από τους κανόνες και τα πρότυπα σχετικά 
με τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της βιομηχανικής ή εμπορικής 
νομοθεσίας·

Or. bg

Τροπολογία 61
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες, ενώ η οδηγία για τις 
συσκευασίες είναι η μοναδική οδηγία που 
αποσκοπεί ειδικά στη συλλογή πλαστικών 
αποβλήτων, πρέπει να αναθεωρηθεί 
επειγόντως η εν λόγω οδηγία και να 
διαχωριστούν οι κανόνες σχετικά με τα 
απόβλητα που αφορούν το περιβάλλον από 
τους κανόνες και τα πρότυπα σχετικά με τα 
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της βιομηχανικής ή εμπορικής 
νομοθεσίας·

2. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί 
συνεκτικότερη η προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
νομοθετικού «ελέγχου καταλληλότητας» 
και δεδομένου ότι περίπου το 40 % των 
πλαστικών αποβλήτων προκύπτουν από 
συσκευασίες, ενώ η οδηγία για τις 
συσκευασίες είναι η μοναδική οδηγία που 
αποσκοπεί ειδικά στη συλλογή πλαστικών 
αποβλήτων, πρέπει να εφαρμοστούν 
καλύτερα οι υφιστάμενες οδηγίες, καθώς 
και να αναθεωρηθεί η εν λόγω οδηγία και 
να διαχωριστούν οι κανόνες σχετικά με τα 
απόβλητα που αφορούν το περιβάλλον από 
τους κανόνες και τα πρότυπα σχετικά με τα 
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της βιομηχανικής ή εμπορικής 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 62
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει ότι η υφιστάμενη οδηγία για τις 
συσκευασίες πρέπει να εφαρμοστεί και να 
επιβληθεί σε πιο ευρύ και πιο συνεκτικό 
επίπεδο· σημειώνει ότι οι αρχές που 
διέπουν την εσωτερική αγορά στην 
οδηγία για τις συσκευασίες δεν στάθηκαν 
εμπόδιο στους περιβαλλοντικούς στόχους 
όταν οι προτάσεις είχαν πράγματι ως 
στόχο την επίτευξη υψηλότερων 
περιβαλλοντικών προτύπων· πιστεύει 
μετά βεβαιότητας ότι η οδηγία για τις 
συσκευασίες παρέχει στέρεα βάση για την 
αντιμετώπιση των αποβλήτων· ζητεί 
ειδικούς εναρμονισμένους στόχους 
ανακύκλωσης για τις ροές αποβλήτων 
στην οδηγία, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν περαιτέρω την ανακύκλωση 
πλαστικών αποβλήτων και να 
διαμορφώσουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού σύντονους με την 
ιεράρχηση αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 63
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει ότι η υφιστάμενη οδηγία για τις 
συσκευασίες πρέπει να εφαρμοστεί και να 
επιβληθεί σε πιο ευρύ και πιο συνεκτικό 
επίπεδο· σημειώνει ότι οι αρχές που 
διέπουν την εσωτερική αγορά στην 
οδηγία για τις συσκευασίες δεν στάθηκαν 
εμπόδιο στους περιβαλλοντικούς στόχους 
όταν οι προτάσεις είχαν πράγματι ως 
στόχο την επίτευξη υψηλότερων 
περιβαλλοντικών προτύπων· πιστεύει 
μετά βεβαιότητας ότι η οδηγία για τις 
συσκευασίες παρέχει μια στέρεα βάση για 
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την αντιμετώπιση των απορριμμάτων 
συσκευασιών· ζητεί ειδικούς 
εναρμονισμένους στόχους ανακύκλωσης 
για τις ροές αποβλήτων στην οδηγία, οι 
οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν 
περαιτέρω την ανακύκλωση πλαστικών 
αποβλήτων και να διαμορφώσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού σύντονους 
με την ιεράρχηση αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 64
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι κάθε μελλοντική 
κανονιστική ρύθμιση πρέπει να 
περιλαμβάνει ειδικούς στόχους 
ανακύκλωσης για τις ροές αποβλήτων 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανακύκλωση 
πλαστικών αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 65
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. για τον σκοπό αυτό, και κατά την 
κατάρτιση των μελλοντικών προτάσεών 
της, η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη 
ότι τα πλαστικά απόβλητα εν γένει δεν 
έχουν ομοιογενή σύνθεση και ότι, στην 
πραγματικότητα, οι ροές των εν λόγω 
αποβλήτων αποτελούνται από διάφορα 
υλικά, πλαστικά πρόσθετα ή σύνθετα 
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ποικίλων ειδών που χρήζουν 
διαφορετικής μεταχείρισης· το γεγονός 
αυτό, το οποίο δυσχεραίνει τις 
υφιστάμενες διαδικασίες ανακύκλωσης ή 
ανάκτησης, δεν πρέπει να εμποδίσει τη 
θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα 
πλαστικά απόβλητα σε επίπεδο ΕΕ, αλλά 
να παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει 
τη βελτίωση των τεχνολογιών που
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση του προβλήματος των 
πλαστικών αποβλήτων·

Or. es

Τροπολογία 66
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
ανάκτηση και ανακύκλωση όλων των 
πλαστικών, και υπογραμμίζει ότι η 
ύπαρξη σχεδιασμού ολοκληρωμένης 
διαχείρισης αποβλήτων στα κράτη μέλη 
μπορεί να διασφαλίσει ότι οι 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 
βρίσκονται στις τοποθεσίες όπου 
χρειάζονται και ότι διαθέτουν επαρκή 
δυναμικότητα 

Or. en

Τροπολογία 67
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
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τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους δεσμευτικούς 
στόχους για τη συλλογή και τη διαλογή
(80% έως το 2020) των διαφόρων ροών 
αποβλήτων, καθώς και υποχρεωτικά 
κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. en

Τροπολογία 68
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός 
πρέπει να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά· την 
αντικατάσταση πλαστικών που 
βασίζονται σε επικίνδυνα υλικά ή/και 
επικίνδυνα πρόσθετα· συγκεκριμένους 
στόχους για την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, τη συλλογή και τη 
διαλογή, καθώς και υποχρεωτικά κριτήρια 
ανακυκλωσιμότητας, τα οποία 
εφαρμόζονται μόνο σε ανακύκλωση 
(μηχανική/οργανική) υλικών· ο σκοπός 
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αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

πρέπει να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών χωρίς επικίνδυνα πρόσθετα 
έως το 2020)· και, τέλος, συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· επίσης τονίζει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ για τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
εντοπίσει και να απομακρύνει τους 
φραγμούς που εμποδίζουν την ορθή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των 
αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 69
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
προσαρμοστεί για να διασφαλίζει: 
συγκεκριμένους στόχους για τη συλλογή 
και τη διαλογή, καθώς και υποχρεωτικά 
κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· χωριστή συλλογή 
των υλικών και εναρμόνιση σε επίπεδο 
ΕΕ της συλλογής, του διαχωρισμού και 
της γενικής διαχείρισης των αποβλήτων, 
προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων· συγκεκριμένη 
σήμανση προκειμένου να διευκρινίζεται 
εάν ένα προϊόν είναι ανακυκλώσιμο, με 
σαφείς οδηγίες για τον καταναλωτή, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο διαχωρισμός 
των υλικών που προορίζονται για 
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συλλογή, ανακύκλωση ή/και παραγωγή 
ενέργειας· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. de

Τροπολογία 70
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια 
ανακυκλωσιμότητας (διευκρινίζοντας τις 
διαφορές μεταξύ μηχανικής/οργανικής 
ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να διασφαλίζει: 
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής, συγκεκριμένους 
στόχους για την ανακύκλωση 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα στις 
εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων να 
αποφασίσουν εάν είναι περισσότερο 
αειφόρο να ανακυκλώνουν πλαστικά 
απόβλητα ή να ανακτούν την 
ενσωματωμένη τους ενέργεια)· 
συνιστάται να θεσπιστεί η χωριστή 
συλλογή υλικών και η εναρμόνιση της 
συλλογής, του διαχωρισμού και της 
γενικής διαχείρισης αποβλήτων ανά την 
ΕΕ ώστε να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού σύντονοι με την ιεράρχηση 
αποβλήτων· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. en
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Τροπολογία 71
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια 
ανακυκλωσιμότητας (διευκρινίζοντας τις 
διαφορές μεταξύ μηχανικής/οργανικής 
ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να διασφαλίζει: 
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής, συγκεκριμένους 
στόχους για την ανακύκλωση 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συνιστάται να 
θεσπιστεί η χωριστή συλλογή υλικών και 
η εναρμόνιση της συλλογής, του 
διαχωρισμού και της γενικής διαχείρισης 
αποβλήτων ανά την ΕΕ ώστε να 
διαμορφωθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού σύντονοι με την ιεράρχηση 
αποβλήτων· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. en

Τροπολογία 72
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
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(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός προοδευτικού 
στόχου ανακύκλωσης του 75% των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. es

Τροπολογία 73
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75% των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός ενδεικτικού
στόχου ανακύκλωσης τουλάχιστον του 
75% των πλαστικών έως το 2020)· 
συγκεκριμένη σήμανση των υλικών ώστε 
να πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. fr
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Τροπολογία 74
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να διασφαλίζει 
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής:

- καθορισμός συγκεκριμένων στόχων για 
τη συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης·

- θέσπιση της χωριστής συλλογής υλικών, 
καθώς και διασφάλιση της 
εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη συλλογή, τον διαχωρισμό και τη γενική 
διαχείριση αποβλήτων ανά την ΕΕ ώστε 
να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού σύντονοι με την ιεράρχηση 
αποβλήτων·
- υλοποίηση της συγκεκριμένης σήμανσης
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
για την ανακυκλωσιμότητα ενός 
προϊόντος, και να πληροφορούνται επίσης 
για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν 
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οι καταναλωτές να βοηθήσουν ώστε να 
αυξηθεί η χωριστή συλλογή, η 
ανακύκλωση κ.λπ.·
- προσδιορισμός των κριτηρίων για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. en

Τροπολογία 75
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός 
πρέπει να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια 
ανακυκλωσιμότητας, διασφαλίζοντας όχι 
μόνο ότι τα πλαστικά είναι 
ανακυκλώσιμα αλλά και ότι πράγματι 
ανακυκλώνονται, διευκρινίζοντας τις 
διαφορές μεταξύ μηχανικής/οργανικής 
ανακύκλωσης και ανάκτησης, 
συγκεκριμένη σήμανση των υλικών ώστε 
να πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους, το ποσοστό του ανακυκλωμένου 
υλικού που εισάγεται στο παρθένο προϊόν 
βάσει κοινής πιστοποίησης, καθώς και 
κριτήρια για την αντικατάσταση των 
βραχύβιων και μίας χρήσης πλαστικών 
προϊόντων από επαναχρησιμοποιούμενα 
και ανθεκτικότερα υλικά, τα οποία θα 
βασίζονται σε μελέτη του κύκλου ζωής 
τους·

Or. fr
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Τροπολογία 76
Gilles Pargneaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για
ορισμένα είδη αποβλήτων (απόβλητα 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
εξοπλισμών, οχήματα στο τέλος του 
κύκλου της ζωής τους, συσκευασίες) 
όσον αφορά τη συλλογή και τη διαλογή, 
καθώς και υποχρεωτικά κριτήρια 
ανακυκλωσιμότητας (διευκρινίζοντας τις 
διαφορές μεταξύ μηχανικής/οργανικής 
ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης)·

Or. fr

Τροπολογία 77
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 

3. υπογραμμίζει την ανάγκη κατάργησης 
των τεχνικών και οικονομικών φραγμών 
όσον αφορά την ανακύκλωση· επισημαίνει 
ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα πλαστικά 
απόβλητα πρέπει να καθορίζει: 
συγκεκριμένους στόχους για τη συλλογή 
και τη διαλογή, καθώς και υποχρεωτικά 
κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 



PE521.520v01-00 42/107 AM\1005775EL.doc

EL

ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. ro

Τροπολογία 78
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

Or. pl



AM\1005775EL.doc 43/107 PE521.520v01-00

EL

Τροπολογία 79
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή και τη διαλογή, καθώς και 
υποχρεωτικά κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά·

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για 
τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να 
καθορίζει: συγκεκριμένους στόχους για τη 
συλλογή, τη διαλογή και την 
ανακύκλωση, καθώς και υποχρεωτικά 
κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 
(διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
μηχανικής/οργανικής ανακύκλωσης και 
ανάκτησης/αποτέφρωσης· ο σκοπός πρέπει 
να είναι η επίτευξη ενός στόχου 
ανακύκλωσης τουλάχιστον του 75 % των 
πλαστικών έως το 2020)· συγκεκριμένη 
σήμανση των υλικών ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές για τη 
μηχανική ή οργανική ανακυκλωσιμότητά 
τους· και τέλος, κριτήρια για την 
αντικατάσταση των βραχύβιων και μίας 
χρήσης πλαστικών προϊόντων από 
επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανθεκτικότερα υλικά όπου είναι αυτό 
εφικτό, υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτό 
δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και ασφάλεια των πολιτών – όπως θα 
μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, με 
πολλές ιατρικές συσκευές μίας χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 80
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι τα πλαστικά είδη πρέπει 
να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται η ανθεκτικότητά τους. 
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Συνεπώς, πρέπει να ενισχυθεί η 
βιωσιμότητα κατά την παραγωγή και την 
κατανάλωση των πλαστικών ειδών· στο 
ίδιο πνεύμα, κάθε σχεδιασμός που 
καθιστά αδύνατη την επισκευή 
πλαστικών προϊόντων πρέπει να 
αποφεύγεται.

Or. en

Τροπολογία 81
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί την ταχεία και ολοκληρωμένη 
επέκταση του καταλόγου των ουσιών που 
υπόκεινται σε περιορισμό ο οποίος 
περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ώστε να 
αντικατασταθούν τα πλαστικά υλικά και 
πρόσθετα τα οποία διαπιστώθηκε ότι 
προκαλούν μείζονα προβλήματα 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 82
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή 
να προτείνει μέτρα για την οριστική 
εξάλειψη της χρήσης της πλαστικής 
σακούλας μίας χρήσης·
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Or. en

Τροπολογία 83
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης·
θεωρεί ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· 
επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα 
ανέστρεφε επίσης τη μη βιώσιμη τάση 
που έχει μέχρι στιγμής ευνοήσει τη χρήση 
παρθένων προϊόντων έναντι των 
ακριβότερων ανακυκλωμένων προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
υποβολή τους σε άλλες μεθόδους 
ανάκτησης·

Or. pl

Τροπολογία 84
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
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πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· 
επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα 
ανέστρεφε επίσης τη μη βιώσιμη τάση 
που έχει μέχρι στιγμής ευνοήσει τη χρήση 
παρθένων προϊόντων έναντι των 
ακριβότερων ανακυκλωμένων προϊόντων·

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· 

Or. fi

Τροπολογία 85
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· 
θεωρεί ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να καταργηθεί σταδιακά· ζητεί να δοθούν 
κίνητρα για την ανακύκλωση 
προκειμένου να μπει τέλος στην εξαγωγή 
μεταβιομηχανικών πλαστικών 
αποβλήτων στην Ασία και να προαχθεί η 
περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτων 
στην Ευρώπη· θεωρεί ότι, εκτός από τους 
στόχους και τα μέτρα που 
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αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία 86
Gilles Pargneaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να περιοριστεί σταδιακά ή ακόμα και να 
απαγορευτεί σε ορισμένες περιπτώσεις 
έως το 2020, χωρίς ωστόσο να παρέχονται 
ως αποτέλεσμα κίνητρα για την επιλογή 
της ανάκτησης ενέργειας έναντι της 
ανακύκλωσης· θεωρεί ότι, εκτός από τους 
στόχους που προαναφέρονται σχετικά με 
την ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η 
θέσπιση κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
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προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 87
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών·
επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα 
ανέστρεφε επίσης τη μη βιώσιμη τάση 
που έχει μέχρι στιγμής ευνοήσει τη χρήση 
παρθένων προϊόντων έναντι των 
ακριβότερων ανακυκλωμένων προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους (συμπεριλαμβανομένης 
της ανάκτησης ενέργειας και της 
μετατροπής των μη ανακυκλώσιμων 
πλαστικών σε καύσιμα)· πιστεύει ότι η 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων που δεν 
μπορούν να ανακτηθούν αποτελεσματικά 
και αποδοτικά με άλλα μέσα θα πρέπει να
μειωθεί σταδιακά, χωρίς ωστόσο να 
παρέχονται ως αποτέλεσμα κίνητρα για την 
επιλογή της ανάκτησης ενέργειας έναντι 
της ανακύκλωσης· θεωρεί ότι η διαχείριση 
των πλαστικών αποβλήτων πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά τρόπο συνεκτικό 
προς την ιεράρχηση των τρόπων 
επεξεργασίας, λαμβανομένων υπόψη των 
τεχνικών συνθηκών·  διαπιστώνει ότι η 
χρηματοδότηση της έρευνας και η λήψη 
οικονομικών και ρυθμιστικών μέτρων 
είναι απαραίτητες για την αύξηση της 
ζήτησης για ανακυκλωμένο πλαστικό, 
ιδίως μέσω της θέσπισης κριτηρίων για 
τον αποχαρακτηρισμό των πλαστικών ως 
αποβλήτων, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων σχετικά με τον κανονισμό 
REACH (1907/2006)·

Or. fr
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Τροπολογία 88
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· 
θεωρεί ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· 
επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα 
ανέστρεφε επίσης τη μη βιώσιμη τάση που 
έχει μέχρι στιγμής ευνοήσει τη χρήση 
παρθένων προϊόντων έναντι των 
ακριβότερων ανακυκλωμένων προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις, έως το 
2014, με στόχο τη σταδιακή επιβολή 
γενικής απαγόρευσης όσον αφορά την 
ύπαρξη χώρων υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για 
τη σταδιακή κατάργηση, έως τη λήξη της 
τρέχουσας δεκαετίας, της αποτέφρωσης
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 
αποβλήτων· οι ενέργειες αυτές πρέπει να 
συνοδευτούν από κατάλληλα μεταβατικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
περαιτέρω κατάρτισης κοινών προτύπων 
με βάση την προσέγγιση του κύκλου 
ζωής· επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα 
ανέστρεφε επίσης τη μη βιώσιμη τάση που 
έχει μέχρι στιγμής ευνοήσει τη χρήση 
παρθένων προϊόντων έναντι των 
ακριβότερων ανακυκλωμένων προϊόντων·
(Κείμενα που εγκρίθηκαν / Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 
2012 σχετικά με μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους)

Or. en

Τροπολογία 89
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· διαπιστώνει με ανησυχία 
ότι η πρακτική της παράνομης 
απόρριψης αποβλήτων αποτελεί γεγονός 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι εν 
πάση περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα 
πρέπει να έχει απαγορευτεί έως το 2020, 
χωρίς ωστόσο να παρέχονται ως 
αποτέλεσμα κίνητρα για την επιλογή της 
ανάκτησης ενέργειας έναντι της 
ανακύκλωσης· θεωρεί ότι, εκτός από τους 
στόχους που προαναφέρονται σχετικά με 
την ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η 
θέσπιση κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

Or. ro

Τροπολογία 90
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι η αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των 
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να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

αποβλήτων είναι ουσιώδης για την 
αξιοποίηση των οφελών των πλαστικών 
αποβλήτων· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ανακυκλωμένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 91
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων μέτρων που αποθαρρύνουν
την αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να
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επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· 
επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα 
ανέστρεφε επίσης τη μη βιώσιμη τάση που 
έχει μέχρι στιγμής ευνοήσει τη χρήση 
παρθένων προϊόντων έναντι των 
ακριβότερων ανακυκλωμένων προϊόντων·

βελτιστοποιηθεί ο κύκλος ζωής κάθε 
τύπου πλαστικού, με παράλληλη τήρηση 
της ιεράρχησης των αποβλήτων·
επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα 
ανέστρεφε επίσης τη μη βιώσιμη τάση που 
έχει μέχρι στιγμής ευνοήσει τη χρήση 
παρθένων προϊόντων έναντι των 
ακριβότερων ανακυκλωμένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 92
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων· στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
θα πρέπει να συμπεριλάβει, κατά την 
εκπόνηση νέας νομοθεσίας για τα 
πλαστικά απόβλητα, την απαίτηση 
διενέργειας περισσότερων ελέγχων όσον 
αφορά τα απόβλητα που προορίζονται για 
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υγειονομική ταφή έως το 2020 καθώς και 
την αύξηση των ελέγχων στα σημεία 
αποτέφρωσης·

Or. es

Τροπολογία 93
Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης, με 
κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης να 
εφαρμόζονται για όλους τους τρόπους 
διάθεσης των αποβλήτων· θεωρεί ότι, 
εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών ή για την 
εφαρμογή άλλου τρόπου διάθεσης των 
αποβλήτων, πέραν εκείνου με τη 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική απόδοση, 
ώστε να επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

Or. de
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Τροπολογία 94
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων· τονίζει ότι η 
ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ήδη κατά το 
στάδιο του σχεδιασμού και, συνεπώς, 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
μέτρα οικολογικού σχεδιασμού που 
βελτιώνουν τον συνολικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των προϊόντων και προωθούν 
τις αγορές ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 95
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αγοράς που 
επιτρέπει στις διαδικασίες ανακύκλωσης 
και μετατροπής των αποβλήτων σε 
ενέργεια να διαδραματίσουν τον ρόλο 
τους σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων βάσει του άρθρου 4 της 
οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 96
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος και να προωθείται η 

4. συμφωνεί ότι τα πλαστικά απόβλητα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύτιμος 
πόρος με την τήρηση της ιεράρχησης των 
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επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

αποβλήτων και να προωθείται η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 
ανάκτησή τους· πιστεύει ότι εν πάση 
περιπτώσει η υγειονομική ταφή θα πρέπει 
να έχει απαγορευτεί έως το 2020, χωρίς 
ωστόσο να παρέχονται ως αποτέλεσμα 
κίνητρα για την επιλογή της ανάκτησης 
ενέργειας έναντι της ανακύκλωσης· θεωρεί 
ότι, εκτός από τους στόχους που 
προαναφέρονται σχετικά με την 
ανακύκλωση, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
κατάλληλων κυρώσεων για την 
αποτέφρωση ανακυκλώσιμων και 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, ώστε να 
επιτευχθούν ισότιμοι όροι για τους 
διάφορους τύπους πλαστικών· επισημαίνει 
ότι το γεγονός αυτό θα ανέστρεφε επίσης 
τη μη βιώσιμη τάση που έχει μέχρι στιγμής 
ευνοήσει τη χρήση παρθένων προϊόντων 
έναντι των ακριβότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 97
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί τη θέσπιση φόρου για την 
υγειονομική ταφή ο οποίος θα επιβληθεί 
κατά την περίοδο έως το 2020 
προκειμένου να αποτραπεί η υγειονομική 
ταφή αποβλήτων και να παρασχεθούν 
κίνητρα για την ανακύκλωση ώστε να 
τερματιστεί η εξαγωγή πλαστικών μετά 
την κατανάλωσή τους στην Ασία και να 
ενθαρρυνθεί η περαιτέρω επεξεργασία 
αποβλήτων στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 98
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί τη θέσπιση φόρου για την 
υγειονομική ταφή ο οποίος θα επιβληθεί 
προκειμένου να αποτραπεί η υγειονομική 
ταφή αποβλήτων και να παρασχεθούν 
κίνητρα για την ανακύκλωση ώστε να 
τερματιστεί η εξαγωγή πλαστικών μετά 
την κατανάλωσή τους στην Ασία και να 
ενθαρρυνθεί η περαιτέρω επεξεργασία 
αποβλήτων στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 99
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), 
έχει έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν και τα πλαστικά που 

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020·
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δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν, 
επίσης πριν από το 2020·

Or. fi

Τροπολογία 100
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά 
και τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν και τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν, 
επίσης πριν από το 2020·

5. πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει χωριστή 
συλλογή υλικών, με έμφαση σε 
συγκεκριμένους διαχωρισμούς στη ροή 
των πλαστικών αποβλήτων (όπως τα 
αποικοδομήσιμα και τα οξο-
αποικοδομήσιμα πλαστικά)· ζητεί, τα 
υλικά τα οποία μπορούν να δυσχεράνουν 
τις διεργασίες της ανακύκλωσης, να 
καταργηθούν σταδιακά· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει η ώρα να μειωθεί δραστικά η χρήση 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, με 
βάση έναν σαφή ορισμό του τι ακριβώς 
είναι το προϊόν μίας χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 101
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά 
και τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει 
επίσης ότι, όπως απαιτούν οι 
περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες (και 
καταναλωτές), έχει έρθει πλέον η ώρα να 
καταργηθούν σταδιακά ή να 
απαγορευθούν τα πλαστικά προϊόντα μίας 
χρήσης, τα πλαστικά που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν και τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν, 
επίσης πριν από το 2020·

5. πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει χωριστή 
συλλογή υλικών, με έμφαση σε 
συγκεκριμένους διαχωρισμούς στη ροή 
των πλαστικών αποβλήτων (όπως τα 
αποικοδομήσιμα και τα οξο-
αποικοδομήσιμα πλαστικά), καθώς τα 
υλικά αυτά μολύνουν τη ροή των 
αποβλήτων προς ανακύκλωση· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο πλέον 
αποτελεσματικός τρόπος για την 
αντιμετώπιση της επιβάρυνσης των 
αποβλήτων είναι η δημιουργία υποδομών 
για τη διαχείριση των αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 102
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
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ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν και τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν, 
επίσης πριν από το 2020·

ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να μειωθεί η χρήση 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης βάσει 
σαφούς ορισμού των προϊόντων μίας 
χρήσης·

τονίζει, ωστόσο, ότι η κατασκευή 
υποδομών για τη διαχείριση των 
αποβλήτων αποτελεί την πλέον 
αποτελεσματική οδό για τη μείωση της 
επιβάρυνσης μέσω των αποβλήτων·

Or. de

Τροπολογία 103
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, όπου είναι αυτό 
εφικτό χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία 
και η ασφάλεια των πολιτών, το 
συντομότερο δυνατόν πριν από το 2020· 
πιστεύει επίσης ότι, όπως απαιτούν οι 
περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες (και 
καταναλωτές), έχει έρθει πλέον η ώρα να 
διερευνηθεί σε ποιον βαθμό είναι δυνατόν 
να καταργηθούν σταδιακά ή να 
απαγορευθούν τα πλαστικά προϊόντα μίας 
χρήσης, τα πλαστικά που δεν μπορούν να 
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βιοαποικοδομηθούν και τα πλαστικά 
κατανάλωσης που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020, αλλά αναγνωρίζει ότι σε ορισμένους 
τομείς, όπως ο τομέας της υγείας, κάτι 
τέτοιο θα ήταν επιζήμιο για την υγεία και 
ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και του 
προσωπικού και, συνεπώς, ο τομέας 
αυτός ενδέχεται να πρέπει να εξαιρεθεί·

Or. en

Τροπολογία 104
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν και τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν, 
επίσης πριν από το 2020·

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί πιο 
σοβαρά το πρόβλημα της 
υπερκατανάλωσης πλαστικών προϊόντων
μίας χρήσης, ξεκινώντας με τον σαφή 
προσδιορισμό του τι συνιστά προϊόν μίας 
χρήσης·

Or. ro



PE521.520v01-00 62/107 AM\1005775EL.doc

EL

Τροπολογία 105
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
φθαλικές ενώσεις, αλογονούχα 
επιβραδυντικά φλόγας και βαριά μέταλλα 
–ουσίες που επίσης δυσχεραίνουν τις 
διεργασίες της ανακύκλωσης–  πρέπει να 
καταργηθούν σταδιακά από την αγορά ή 
να απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· συμφωνεί ότι 
είναι απαραίτητη η πλήρης διαφάνεια 
σχετικά με τα πρόσθετα πλαστικών 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των 
πλαστικών αποβλήτων, να περιοριστούν 
οι τοξικές συνέπειες και να αναπτυχθεί 
μια αγορά για επαναχρησιμοποιημένα και 
ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά· πιστεύει 
επίσης ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), τα 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν και τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν, 
πρέπει να καταργηθούν σταδιακά πριν 
από το 2020·

Or. en

Τροπολογία 106
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020· σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
πρόληψης αποβλήτων μέσω της 
περισσότερο αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης της υπερκατανάλωσης 
και της ανεύθυνης απόρριψης προϊόντων 
μίας χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 107
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
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βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθεί
σταδιακά ή να απαγορευθεί η παραγωγή 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, 
πλαστικών που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν και πλαστικών που 
δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν, 
επίσης πριν από το 2020, και να βρεθεί 
παράλληλα μια λύση για την 
αντικατάστασή τους από άλλα υλικά·

Or. bg

Τροπολογία 108
Franco Bonanini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020, ξεκινώντας την 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, κατά 
προτεραιότητα, σε όλες τις περιοχές που 
έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη μέλη 
της Ένωσης ως προστατευόμενες 
περιοχές ή/και εθνικά πάρκα· πιστεύει 
επίσης ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
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λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020, ξεκινώντας την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων, κατά προτεραιότητα, σε 
όλες τις περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί από τα κράτη μέλη της 
Ένωσης ως προστατευόμενες περιοχές 
ή/και εθνικά πάρκα·

Or. it

Τροπολογία 109
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν/είναι ακατάλληλα για να
ανακυκλωθούν και να βιοαποικοδομηθούν 
και τα πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

Or. pl
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Τροπολογία 110
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το
2020·

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να απαγορευθούν τα 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν και τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν, πριν 
από το 2016·

Or. nl

Τροπολογία 111
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
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σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και οι 
πλαστικές σακούλες που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

Or. en

Τροπολογία 112
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που διαταράσσουν 
περισσότερο την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον (όπως τα μικροπλαστικά και 
τα οξο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), 
καθώς και τα πλαστικά που περιέχουν 
βαριά μέταλλα τα οποία μπορούν επίσης 
να δυσχεράνουν τις διεργασίες της 
ανακύκλωσης, πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά από την αγορά ή να 
απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

5. πιστεύει ότι τα πλέον επικίνδυνα 
πλαστικά, τα πλαστικά που κατόπιν 
ενδελεχών διαβουλεύσεων, καθίσταται 
εμφανές ότι διαταράσσουν περισσότερο 
την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
(όπως τα μικροπλαστικά και τα οξο-
βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά), καθώς και 
τα πλαστικά που περιέχουν βαριά μέταλλα 
τα οποία μπορούν επίσης να δυσχεράνουν 
τις διεργασίες της ανακύκλωσης, πρέπει να 
καταργηθούν σταδιακά από την αγορά ή 
να απαγορευθούν εντελώς, το συντομότερο 
δυνατόν πριν από το 2020· πιστεύει επίσης 
ότι, όπως απαιτούν οι περισσότεροι 
ευρωπαίοι πολίτες (και καταναλωτές), έχει 
έρθει πλέον η ώρα να καταργηθούν 
σταδιακά ή να απαγορευθούν τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, τα πλαστικά που 
δεν μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και τα 
πλαστικά που δεν μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, επίσης πριν από το 
2020·

Or. pl
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Τροπολογία 113
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. είναι της άποψης ότι οι δύο πλέον 
αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης 
της ολοένα και μεγαλύτερης επιβάρυνσης 
των αποβλήτων είναι η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης (με στόχο την 
προώθηση της πρόληψης αποβλήτων) 
και η δημιουργία καινοτόμων υποδομών 
διαχείρισης των αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 114
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. δεδομένου του σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζουν οι καταναλωτές στη 
διαχείριση της ροής αποβλήτων, εκτιμά 
ότι απαιτούνται μέτρα που αποσκοπούν 
στην αλλαγή της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών·

Or. ro

Τροπολογία 115
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
ενέργειες ώστε να αντικατασταθούν τα 
μη ανακυκλώσιμα πλαστικά·

Or. en

Τροπολογία 116
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα 
μίας χρήσης, και ιδίως τις μη 
βιοαποικοδομήσιμες σακούλες αγορών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο λήψης των ακόλουθων 
άμεσων μέτρων:
–να καθιερωθεί χρονοδιάγραμμα για να 
αντικατασταθούν οι μη 
βιοαποικοδομήσιμες σακούλες μίας 
χρήσης μέχρι την πλήρη απαγόρευσή 
τους·
–να αντικατασταθούν σταδιακά οι 
σακούλες από βιοαποικοδομήσιμο 
πλαστικό με σακούλες από 
ανακυκλωμένο χαρτί στα τμήματα 
οπωροκηπευτικών και αρτοποιίας των 
καταστημάτων τροφίμων·
–να μειωθούν άμεσα οι σακούλες μικρού 
μεγέθους (π.χ. σακούλες του φαρμακείου) 
που δεν ενδείκνυνται για δεύτερη χρήση·
–να αναγράφεται σε κάθε σακούλα ένα 
σύντομο μήνυμα σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν οι 
συμβατικές σακούλες έως ότου να 
απαγορευτούν πλήρως το 2020·
–να περιοριστεί η επιτρεπόμενη επιφάνεια 
εκτύπωσης διαφημιστικού μηνύματος ή 
εμπορικού σήματος (χρήση μελανιού) σε 
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κάθε τύπο σακούλας αγορών·
–να εκδοθεί σύσταση προς τα κράτη μέλη 
ώστε να ενθαρρύνουν την αντικατάσταση 
της χρέωσης για τις σακούλες, πρακτική 
που εφαρμόζουν τα μεγάλα εμπορικά 
καταστήματα για ίδιο όφελος, με ένα 
τέλος οικολογικού χαρακτήρα για τη 
στήριξη των περιβαλλοντικών πολιτικών 
που αποσκοπούν στη μείωση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων·

Or. es

Τροπολογία 117
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί να επανεξεταστεί η κατάσταση 
της αγοράς πλαστικών συσκευασιών και 
προϊόντων μίας χρήσης, η ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής των οποίων είναι πολύ 
σύντομη, και να υπάρξει μετάβαση σε μια 
πολιτική αντικατάστασης με προϊόντα 
από βιοαποικοδομήσιμα υλικά και/ή 
βιώσιμα από οικολογική άποψη προϊόντα, 
ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση της συσσώρευσης πλαστικών 
αποβλήτων·

Or. bg

Τροπολογία 118
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
αποθαρρύνεται η χρήση οξο-πρόσθετων 
στα πλαστικά·

Or. en

Τροπολογία 119
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. εκφράζει την έντονη θλίψη του όσον 
αφορά τις καθυστερήσεις στην ανάληψη 
δράσης κατά της χρήσης της πλαστικής 
σακούλας μίας χρήσης και ζητεί από την 
Επιτροπή να εγκρίνει μια φιλόδοξη 
πρόταση με σθεναρούς στόχους της ΕΕ 
για μείωση όσο το δυνατόν συντομότερα·

Or. en

Τροπολογία 120
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. είναι της άποψης ότι η χρήση 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών δεν 
πρέπει να προωθείται, εφόσον οι 
βιοαποικοδομήσιμες σακούλες πρέπει να 
έχουν διπλάσιο πάχος από τις κανονικές 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς ώστε να 
πληρούν τα ίδια κριτήρια και είναι πολύ 
πιο ακριβές από ό,τι οι κανονικές 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς· 
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επισημαίνει ότι αποσυντίθενται μόνο με 
πολύ βραδείς ρυθμούς, ακόμη και σε  
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
λιπασματοποίησης, ενώ δεν 
αποικοδομούνται καθόλου στο νερό και, 
κατά συνέπεια, δεν λύνουν το πρόβλημα 
των θαλάσσιων απορριμμάτων· 
σημειώνει ότι επιδεινώνουν την 
κατάσταση σχετικά με τα απορρίμματα 
επειδή οι καταναλωτές πιστεύουν 
εσφαλμένα ότι αποσυντίθενται και, τέλος, 
υπογραμμίζει ότι βλάπτουν τη διαδικασία 
ανακύκλωσης εν γένει επειδή ακόμη και 
ποσοστό 2 τοις εκατό 
βιοαποικοδομήσιμου περιεχομένου 
καθιστά το υλικό συνολικά άχρηστο για 
ανακύκλωση·

Or. en

Τροπολογία 121
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους, με βάση τα πρότυπα 
που έχουν ήδη αναγνωριστεί σε επίπεδο 
ΕΕ (δηλ. CEN 13432),

Or. en
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Τροπολογία 122
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και 
των πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης, υπό 
τον όρο ότι η παραγωγή τους δεν 
επηρεάζει αρνητικά τη γεωργική 
παραγωγή για ανθρώπινη ή ζωική 
κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να 
παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

Or. en

Τροπολογία 123
Gilles Pargneaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους· εκτιμά ότι πρέπει να 
υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των 
πλαστικών υλικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν με φυσικό τρόπο και 
εκείνων που μπορούν να 
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βιοαποικοδομηθούν με τεχνικά μέσα και 
ότι οι ορισμοί των εν λόγω όρων θα 
πρέπει να πλαισιωθούν νομικά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να 
παγιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της κάθε κατηγορίας·

Or. fr

Τροπολογία 124
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους· υπογραμμίζει την 
ανάγκη θέσπισης ευρωπαϊκών προτύπων 
για την καλύτερη διαφοροποίηση των 
πλαστικών που μπορούν να 
αποικοδομηθούν, των πλαστικών που 
μπορούν να βιοαποικοδομηθούν και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, καθώς και την 
ανάγκη τελειοποίησης της υφιστάμενης 
βάσης γνώσεων στον τομέα αυτόν·

Or. ro

Τροπολογία 125
Christa Klaß
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους, καθώς και τη 
δυνατότητα ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησής τους·

Or. de

Τροπολογία 126
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή και ο κύκλος ζωής τους δεν 
επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον ή τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

Or. en
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Τροπολογία 127
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. υπενθυμίζει ότι, σε έναν κόσμο όπου οι 
φυσικοί πόροι, στους οποίους 
συγκαταλέγονται και οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, καθίστανται ολοένα 
σπανιότεροι, η βιωσιμότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της μείωσης, σε 
απόλυτες τιμές, της χρήσης των πόρων 
και όχι απλώς μέσω της αντικατάστασής 
τους με άλλους πόρους· εν προκειμένω, 
επισημαίνει ότι όσον αφορά τα μέτρα που 
μπορεί να θεσπιστούν για την προώθηση 
των βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, πρέπει να λαμβάνεται 
πάντοτε υπόψη ότι η παραγωγή τους δεν 
επηρεάζει αρνητικά τη γεωργική 
παραγωγή για ανθρώπινη ή ζωική 
κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να 
παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

Or. es

Τροπολογία 128
Jutta Haug, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
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πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση και ότι δεν οδηγεί σε 
υποβάθμιση της παγιωμένης διαδικασίας 
ανακύκλωσης· πιστεύει επίσης ότι πρέπει 
να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

Or. de

Τροπολογία 129
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, τα οποία θα 
προέρχονται κατά προτίμηση από φυτικά 
απόβλητα, υπό τον όρο ότι η παραγωγή 
τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη γεωργική 
παραγωγή για ανθρώπινη ή ζωική 
κατανάλωση και διασφαλίζοντας ότι το 
τέλος του κύκλου ζωής των εν λόγω 
πλαστικών έχει μελετηθεί προσεκτικά· 
πιστεύει επίσης ότι πρέπει να παρέχονται 
στους καταναλωτές σαφέστερες 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους (για παράδειγμα οι 
συνθήκες και η διάρκεια των 
διαδικασιών της 
βιοαποικοδομησιμότητας και 
λιπασματοποίησης, η φύση και η 
προέλευση των υλικών που 
χρησιμοποιούνται κατά τις διεργασίες 
μεταποίησης)·

Or. fr
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Τροπολογία 130
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι πρέπει, λαμβάνοντας 
υπόψη ανησυχίες για την υγεία και την 
ασφάλεια, να θεσπιστούν επαρκή μέτρα 
για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και των 
πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά τη 
γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

Or. en

Τροπολογία 131
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
επαρκή μέτρα για την προώθηση των 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, των 
πλαστικών βιολογικής προέλευσης και 
των πλαστικών που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, υπό τον όρο ότι η 
παραγωγή τους δεν επηρεάζει αρνητικά 
τη γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση· πιστεύει επίσης ότι 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά τους·

6. επισημαίνει ότι για τα 
βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά, τα 
πλαστικά βιολογικής προέλευσης και τα 
πλαστικά που μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν, είναι σημαντικό να 
διαχωρίζονται από τα συνήθη πλαστικά 
απόβλητα ώστε να μην βλάπτονται οι 
δυνατότητες ανακύκλωσης·
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Or. en

Τροπολογία 132
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι οι καταναλωτές 
πρέπει να ενημερωθούν σωστά ότι τα 
πλαστικά βιολογικής προέλευσης δεν 
πρέπει να συγχέονται με τα 
βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά και, κατά 
συνέπεια, πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση 
τους καθώς η σύνθεσή τους δεν 
επηρεάζει την ανθεκτικότητα και την 
ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων· και, 
τέλος, σημειώνει ότι τα πλαστικά 
βιολογικής προέλευσης συνιστούν μια πιο 
οικολογική λύση σε σχέση με τα 
βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά και πρέπει 
να προωθηθεί η χρήση τους·

Or. en

Τροπολογία 133
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. πιστεύει ότι η χρήση οξο-πρόσθετων 
στα πλαστικά πρέπει να αποθαρρυνθεί 
και ότι η χρήση βιοαποικοδομήσιμου 
πλαστικού, ιδίως σε σακούλες 
μεταφοράς, δεν πρέπει να προωθείται·
σημειώνει ότι στον τομέα της 
κατασκευής πλαστικής σακούλας 
μεταφοράς, οι έως τώρα μελέτες έχουν 
δείξει ότι μόλις το 15-35% της 
βιοαποικοδομήσιμης πλαστικής 
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σακούλας κατασκευάζεται από 
ανανεώσιμες πηγές· αναφέρεται σε 
αμερόληπτη επιστημονική έρευνα, η 
οποία δείχνει ότι οι βιοαποικοδομήσιμες 
σακούλες πρέπει να έχουν διπλάσιο πάχος 
από τις κανονικές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς ώστε να πληρούν τα ίδια 
κριτήρια και είναι 3 φορές πιο ακριβές 
από ό,τι οι κανονικές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και, ακόμη, δύο φορές πιο 
ακριβές από ό,τι οι σακούλες από 
πλαστικά βιολογικής προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 134
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. επισημαίνει ότι τα βιοαποικοδομήσιμα 
πλαστικά αποσυντίθενται μόνο με πολύ 
βραδείς ρυθμούς, ακόμη και σε  
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
λιπασματοποίησης, ενώ δεν 
αποικοδομούνται καθόλου στο νερό και, 
κατά συνέπεια, δεν λύνουν το πρόβλημα 
των θαλάσσιων απορριμμάτων ή των 
απορριμμάτων στη φύση· σημειώνει ότι 
επιδεινώνουν την κατάσταση σχετικά με 
τα απορρίμματα επειδή οι καταναλωτές 
πιστεύουν εσφαλμένα ότι αποσυντίθενται· 
και, τέλος, υπογραμμίζει ότι βλάπτουν τη 
συνολική διαδικασία ανακύκλωσης 
επειδή ακόμη και ποσοστό 2% 
βιοαποικοδομήσιμου περιεχομένου έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα του 
ανακυκλωμένου υλικού·

Or. en
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Τροπολογία 135
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων· 
υπογραμμίζει ότι η ανακύκλωση 
πλαστικών είναι η καλύτερη εναλλακτική 
λύση για την αντιμετώπιση των 
πλαστικών αποβλήτων, καθώς δίνει στα 
πλαστικά απόβλητα σημαντική αξία στην 
αγορά, πληροί τους περιβαλλοντικούς 
στόχους και παρέχει σημαντικές 
οικονομικές ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 136
Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
τονίζει ότι η διαλογή υψηλών προτύπων 
γίνεται από ανθρώπινο δυναμικό και 
συνιστά μια ευκαιρία για τη δημιουργία 
πράσινων θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα 
μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 137
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης 
συσκευασίας· πιστεύει ότι το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» θα μπορούσε να παράσχει 
για τον σκοπό αυτόν ευκαιρίες ώστε να 
αντιμετωπιστεί αυτή η σημαντική 
κοινωνική ανάγκη, προσφέροντας μεγάλα 
πλεονεκτήματα τόσο για το περιβάλλον 
όσο και για τους πολίτες, μεταξύ των 
οποίων η δημιουργία νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων και η μείωση των 
θαλάσσιων απορριμμάτων και των 
σχετικών με την υγεία κινδύνων·

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση πλαστικών 
που μπορούν να ανακυκλωθούν με 
βιώσιμο τρόπο και στην καλύτερη 
ενσωμάτωση των πλαστικών αποβλήτων 
στις διεργασίες παραγωγής και στις 
δραστηριότητες επανεπεξεργασίας, χωρίς 
να επηρεάζεται η ποιότητα των υλικών· 
θεωρεί ότι απαιτούνται επίσης νέες 
τεχνολογίες για την ενίσχυση των 
διεργασιών βιοαποικοδόμησης πλαστικών, 
των μεθόδων διαλογής, επεξεργασίας,
μηχανικής ανακύκλωσης πλαστικών 
αποβλήτων που δεν μπορούν να 
βιοαποικοδομηθούν, με αποτέλεσμα τον 
οικολογικό σχεδιασμό και τη δημιουργία 
έξυπνων συσκευασιών· πιστεύει ότι το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα μπορούσε 
να παράσχει για τον σκοπό αυτόν 
ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η 
σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

Or. bg

Τροπολογία 138
Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
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βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων· 
τονίζει ότι και άλλα ταμεία της ΕΕ 
μπορούν να συμβάλλουν σε σημαντικό 
βαθμό στην κατασκευή υποδομών 
συλλογής και ανακύκλωσης, εφόσον 
προσανατολίζονται με συνέπεια προς την 
ιεράρχηση των αποβλήτων όπως 
προβλέπεται στη σχετική οδηγία·

Or. de

Τροπολογία 139
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών (δηλ. 
κατανάλωση λιγότερων πρώτων υλών, 
διατηρώντας παράλληλα την ίδια 
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παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

ποιότητα, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και την 
ανακυκλωσιμότητα) και στην καλύτερη 
ενσωμάτωση των διαφόρων τύπων 
πλαστικών στις διεργασίες παραγωγής και 
στις δραστηριότητες επανεπεξεργασίας, 
χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των 
υλικών· θεωρεί ότι απαιτούνται επίσης 
νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση των 
διεργασιών βιοαποικοδόμησης πλαστικών, 
των μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 140
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
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βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, της ανάκτησης 
πλαστικών από τους ωκεανούς, του 
οικολογικού σχεδιασμού και της έξυπνης 
συσκευασίας· πιστεύει ότι το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» θα μπορούσε να παράσχει 
για τον σκοπό αυτόν ευκαιρίες ώστε να 
αντιμετωπιστεί αυτή η σημαντική 
κοινωνική ανάγκη, προσφέροντας μεγάλα 
πλεονεκτήματα τόσο για το περιβάλλον 
όσο και για τους πολίτες, μεταξύ των 
οποίων η δημιουργία νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων και η μείωση των 
θαλάσσιων απορριμμάτων και των 
σχετικών με την υγεία κινδύνων·

επίσης ζητεί συγκεκριμένα μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί σημαντική μείωση στα 
θαλάσσια απορρίμματα στην Ευρώπη, 
μεταξύ άλλων και με τη θέσπιση δεικτών 
και στόχου ποσοτικής μείωσης για τα 
θαλάσσια απορρίμματα 

Or. en

Τροπολογία 141
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
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μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αγοράς που 
θα επιτρέπει στις εταιρείες ανακύκλωσης 
και ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα 
να διαδραματίσουν τον ρόλο τους 
σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων βάσει του άρθρου 4 της 
οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 142
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις από τον ιδιωτικό 
τομέα στον τομέα της έρευνας και σε 
τεχνολογίες που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση περιβαλλοντικά
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι νέες 
τεχνολογίες μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν όσον αφορά την ενίσχυση των 
διεργασιών βιοαποικοδόμησης πλαστικών, 
των μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
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σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού 
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας ενδεχομένως μεγάλα 
πλεονεκτήματα τόσο για το περιβάλλον 
όσο και για τους πολίτες, μεταξύ των 
οποίων η δημιουργία νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων και η μείωση των 
θαλάσσιων απορριμμάτων και των 
σχετικών με την υγεία κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 143
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του οικολογικού
σχεδιασμού και της έξυπνης συσκευασίας· 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
θα μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 

7. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και σε τεχνολογίες που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
βιωσιμότερων πλαστικών και στην 
καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων 
τύπων πλαστικών στις διεργασίες 
παραγωγής και στις δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα των υλικών· θεωρεί ότι 
απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για 
την ενίσχυση των διεργασιών 
βιοαποικοδόμησης πλαστικών, των 
μεθόδων διαλογής αποβλήτων, της 
μηχανικής ανακύκλωσης, του σχεδιασμού 
και της έξυπνης συσκευασίας· πιστεύει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα 
μπορούσε να παράσχει για τον σκοπό 
αυτόν ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπιστεί 
αυτή η σημαντική κοινωνική ανάγκη, 
προσφέροντας μεγάλα πλεονεκτήματα 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία 
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νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και 
των σχετικών με την υγεία κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 144
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι η ανακύκλωση 
πλαστικών προσφέρει την πιο 
αποτελεσματική λύση για τα θαλάσσια 
απορρίμματα και μειώνει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και την 
κατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και υπενθυμίζει ότι η 
ανακύκλωση είναι ευρέως αποδεκτή από 
τους καταναλωτές και παρουσιάζει το 
πρόσθετο όφελος της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας· συνεπώς, ζητεί μέτρα που 
ενθαρρύνουν την ανακύκλωση πλαστικών 
ως τη βέλτιστη λύση για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 145
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. χαιρετίζει το πιλοτικό έργο 
MARELITT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την απομάκρυνση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων από τις τέσσερις 
περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης 
και για τη μείωση του αντικτύπου των 
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θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων 
στο περιβάλλον, την υγεία, την οικονομία 
και την κοινωνία· προτείνει η Επιτροπή 
να ενισχύσει τον διάλογό της με τρίτες 
χώρες, όπως αυτές με χωρικά ύδατα στη 
Μαύρη Θάλασσα, ώστε να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα των πλαστικών θαλάσσιων 
απορριμμάτων πιο αποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 146
Gilles Pargneaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι, ενώ η προγραμματισμένη 
απαρχαίωση των προϊόντων συχνά 
αποδοκιμάζεται από τους φορείς, δεν 
είναι επί του παρόντος δυνατό να 
τεκμηριωθεί η ακαταλληλότητά της· 
θεωρεί ότι, για τον λόγο αυτό, θα ήταν 
χρήσιμο να υπάρξει προβληματισμός σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το εν λόγω 
ζήτημα και τα μέτρα που μπορούν να 
ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση·

Or. fr

Τροπολογία 147
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την καθιέρωση επαρκούς ροής 
πληροφοριών από τους παραγωγούς προς 
τους υπευθύνους ανακύκλωσης και 
διαχείρισης αποβλήτων κατά τέτοιο 
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τρόπο ώστε οι τελευταίοι να διαθέτουν 
σαφή στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια 
των υλικών και την περιεκτικότητά τους 
σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των προσθέτων·

Or. es

Τροπολογία 148
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί να πραγματοποιείται ανάκτηση 
ενέργειας από πλαστικά απόβλητα μόνο 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν 
εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες και 
υπό την προϋπόθεση ότι 
χρησιμοποιούνται ειδικές διαδικασίες με 
ενδεδειγμένα στοιχεία καθαρισμού προς 
αποφυγή της πρόκλησης ζημίας στο 
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου·

Or. bg

Τροπολογία 149
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί, οι περισσότερες προκηρύξεις 
δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων και 
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να 
περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις όσον 
αφορά την ανακύκλωση πλαστικών 
αποβλήτων, καθώς και την προώθηση 
της χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών 
όπου είναι αυτό εφικτό·

Or. en
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Τροπολογία 150
Gilles Pargneaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. διαπιστώνει ότι σε τοπικό επίπεδο 
αναλαμβάνονται προληπτικές δράσεις 
ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο 
κατάληξης των αποβλήτων σε θαλάσσιο 
περιβάλλον (δράσεις συλλογής και 
επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων και 
εγκάρσιες δράσεις που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της γνώσης σχετικά με τις 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές προκλήσεις που σχετίζονται 
με τα θαλάσσια απόβλητα)· υπογραμμίζει 
ότι διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα εν 
λόγω μέτρα θα είχαν πολύ μεγαλύτερο 
αντίκτυπο εάν είχαν θεσπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει τον αντίκτυπο και 
προσδιορίσει μέτρα που θα μπορούσαν να 
ληφθούν για τη μείωση των θαλάσσιων 
αποβλήτων· θεωρεί ότι οποιαδήποτε 
προσέγγιση για τη μείωση των θαλάσσιων 
αποβλήτων θα πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των εν λόγω αποβλήτων στην πηγή 
τους· επιθυμεί ιδίως, κατά την εξέταση 
του αντίκτυπου, η Επιτροπή να λάβει 
υπόψη την πολυμορφία των πηγών 
αποβλήτων, την έλλειψη ενιαίας γνώσης 
καθώς και την απουσία μακροπρόθεσμης 
παρακολούθησης των ποσοτήτων των 
αποβλήτων που υπάρχουν επί του 
παρόντος στο θαλάσσιο περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 151
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πιο 
τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
παράνομων εξαγωγών πλαστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και 
αυστηρότερων συστημάτων 
παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στους 
λιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων· σημειώνει ότι η 
εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, 
συμβάλλουν στην πρόληψη των 
παράνομων εξαγωγών· πιστεύει επίσης ότι 
η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια συνεκτική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση 
αποβλήτων σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα διεθνή φόρουμ, συμφωνίες 
και θεσμούς· θεωρεί επίσης σημαντική την 
πρόσβαση σε αξιόπιστα, συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με τις ροές αποβλήτων, 
τις ροές εντός και εκτός Ευρώπης, τους 
όγκους και τα συστήματα διαχείρισης·

8. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πιο 
τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
παράνομων εξαγωγών πλαστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και 
αυστηρότερων συστημάτων 
παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στους 
λιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγές 
μεταφέρονται μόνο σε εγκαταστάσεις που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της 
περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 49 του 
κανονισμού για τις μεταφορές 
αποβλήτων· σημειώνει ότι η εφαρμογή της 
αρχής της διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού, καθώς και η ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών, συμβάλλουν στην 
πρόληψη των παράνομων εξαγωγών· 
πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να 
προωθήσει μια συνεκτική προσέγγιση 
όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και 
κοινές παγκόσμιες προσπάθειες για τη 
σημαντική μείωση των πλαστικών 
αποβλήτων στο περιβάλλον σε όσο το 
δυνατόν περισσότερα διεθνή φόρουμ, 
συμφωνίες και θεσμούς· τονίζει ότι η ΕΕ 
πρέπει να ηγηθεί μιας παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας για την παρακολούθηση 
και τη σημαντική μείωση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων στους ωκεανούς· θεωρεί 
επίσης σημαντική την πρόσβαση σε 
αξιόπιστα, συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά 
με τις ροές αποβλήτων, τις ροές εντός και 
εκτός Ευρώπης, τους όγκους και τα 
συστήματα διαχείρισης·

πιστεύει ότι οι εισφορές επί των 
εξαγωγών πλαστικών αποβλήτων 
μπορούν να συμβάλουν ώστε να 
αναπτυχθεί μια δευτερεύουσα αγορά 
πρώτων υλών χάρη στη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας πλαστικών υλικών στην 
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Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 152
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πιο 
τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
παράνομων εξαγωγών πλαστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και 
αυστηρότερων συστημάτων 
παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στους 
λιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων· σημειώνει ότι η 
εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, 
συμβάλλουν στην πρόληψη των 
παράνομων εξαγωγών· πιστεύει επίσης ότι 
η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια συνεκτική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση 
αποβλήτων σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα διεθνή φόρουμ, συμφωνίες 
και θεσμούς· θεωρεί επίσης σημαντική την 
πρόσβαση σε αξιόπιστα, συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με τις ροές αποβλήτων, 
τις ροές εντός και εκτός Ευρώπης, τους 
όγκους και τα συστήματα διαχείρισης·

8. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πιο 
τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
παράνομων εξαγωγών πλαστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και 
αυστηρότερων συστημάτων 
παρακολούθησης και επιθεωρήσεων 
εστιάζοντας στις ύποπτες παράνομες 
μεταφορές και καταπολεμώντας τις 
εξαγωγές αποβλήτων με σκοπό την 
επαναχρησιμοποίηση (κυρίως οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους και 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού)· σημειώνει ότι η εφαρμογή 
της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού, καθώς και η ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών, συμβάλλουν στην 
πρόληψη των παράνομων εξαγωγών· 
πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να 
προωθήσει μια συνεκτική προσέγγιση 
όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων σε 
όσο το δυνατόν περισσότερα διεθνή 
φόρουμ, συμφωνίες και θεσμούς· θεωρεί 
επίσης σημαντική την πρόσβαση σε 
αξιόπιστα, συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά 
με τις ροές αποβλήτων, τις ροές εντός και 
εκτός Ευρώπης, τους όγκους και τα 
συστήματα διαχείρισης·

Or. fr
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Τροπολογία 153
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πιο 
τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
παράνομων εξαγωγών πλαστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και 
αυστηρότερων συστημάτων 
παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στους 
λιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων· σημειώνει ότι η 
εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, 
συμβάλλουν στην πρόληψη των 
παράνομων εξαγωγών· πιστεύει επίσης ότι 
η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια συνεκτική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση 
αποβλήτων σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα διεθνή φόρουμ, συμφωνίες 
και θεσμούς· θεωρεί επίσης σημαντική την 
πρόσβαση σε αξιόπιστα, συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με τις ροές αποβλήτων, 
τις ροές εντός και εκτός Ευρώπης, τους 
όγκους και τα συστήματα διαχείρισης·

8. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πιο 
τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
παράνομων εξαγωγών πλαστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και 
αυστηρότερων συστημάτων 
παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στους 
λιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων· σημειώνει ότι η 
εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, 
συμβάλλουν στην πρόληψη των 
παράνομων εξαγωγών· πιστεύει επίσης ότι 
η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια συνεκτική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση 
αποβλήτων σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα διεθνή φόρουμ, συμφωνίες 
και θεσμούς, ιδίως όσον αφορά τα 
θαλάσσια απόβλητα· θεωρεί επίσης 
σημαντική την πρόσβαση σε αξιόπιστα, 
συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τις ροές 
αποβλήτων, τις ροές εντός και εκτός 
Ευρώπης, τους όγκους και τα συστήματα 
διαχείρισης·

Or. fr

Τροπολογία 154
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πιο 
τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των 

8. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν 
συγκεκριμένα μέτρα, τόσο από τα κράτη 
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παράνομων εξαγωγών πλαστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και 
αυστηρότερων συστημάτων 
παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στους 
λιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων· σημειώνει ότι η 
εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, 
συμβάλλουν στην πρόληψη των 
παράνομων εξαγωγών· πιστεύει επίσης ότι 
η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια συνεκτική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση 
αποβλήτων σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα διεθνή φόρουμ, συμφωνίες 
και θεσμούς· θεωρεί επίσης σημαντική την 
πρόσβαση σε αξιόπιστα, συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με τις ροές αποβλήτων, 
τις ροές εντός και εκτός Ευρώπης, τους 
όγκους και τα συστήματα διαχείρισης·

μέλη όσο και από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, για την αντιμετώπιση των 
παράνομων εξαγωγών πλαστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυστηρότερης εφαρμογής των κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά, καθώς και 
αυστηρότερων συστημάτων 
παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στους 
λιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων· σημειώνει ότι η 
εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, 
συμβάλλουν στην πρόληψη των 
παράνομων εξαγωγών· πιστεύει επίσης ότι 
η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια συνεκτική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση 
αποβλήτων σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα διεθνή φόρουμ, συμφωνίες 
και θεσμούς· θεωρεί επίσης σημαντική την 
πρόσβαση σε αξιόπιστα, συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με τις ροές αποβλήτων, 
τις ροές εντός και εκτός Ευρώπης, τους 
όγκους και τα συστήματα διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 155
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως 
στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει επίσης 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 

9. εκτιμά ότι η χρηματοδότηση 
υποδομών ανακύκλωσης θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση με τη 
χρηματοδότηση της υγειονομικής ταφής 
και της αποτέφρωσης των αποβλήτων, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
ανάγκες κάθε κοινότητας· ευελπιστεί ότι 
οι δήμοι και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις της 
Ευρώπης θα καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να δώσουν κίνητρα στους 
πολίτες να υιοθετήσουν μια κυκλική 
οικονομία όσον αφορά τα πλαστικά 
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σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

απόβλητα, ενθαρρύνοντας τα 
αποτελεσματικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης και καθιερώνοντας επαρκή 
σημεία συλλογής για τα πλαστικά 
απόβλητα, ιδίως στις παράκτιες περιοχές· 
πιστεύει επίσης ότι θα μπορούσαν να 
συμβάλουν σημαντικά στην εναρμόνιση 
των δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

Or. ro

Τροπολογία 156
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως 
στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει επίσης 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης, οι 
βιομηχανικές επιχειρήσεις και ο κλάδος 
της διαχείρισης αποβλήτων θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως 
στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει επίσης 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

Or. fr
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Τροπολογία 157
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως 
στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει επίσης 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
υποστηρίζοντας την αντικατάσταση 
επικίνδυνων πλαστικών υλικών και των 
πρόσθετων αυτών, καθώς και των μη 
ανακυκλώσιμων πλαστικών υλικών, 
ενθαρρύνοντας τα εύκολα και 
αποτελεσματικά συστήματα συλλογής και 
ανακύκλωσης και καθιερώνοντας επαρκή 
σημεία συλλογής για τα πλαστικά 
απόβλητα, ιδίως στις παράκτιες και 
περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές· 
πιστεύει επίσης ότι θα μπορούσαν να 
συμβάλουν σημαντικά στην εναρμόνιση 
των δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 158
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
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αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως 
στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει επίσης 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα διαχωρισμού, συλλογής, 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως 
στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει επίσης 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 159
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως 
στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει επίσης 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως 
στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει επίσης 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές· ενθαρρύνει τις περιφερειακές 
κοινότητες να συνεργάζονται για τη 
διασυνοριακή διαχείριση των αποβλήτων 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο τόσο από 
οικονομική όσο και από περιβαλλοντική 
άποψη·
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Or. ro

Τροπολογία 160
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ευελπιστεί ότι οι δήμοι και οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης θα
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκή σημεία 
συλλογής για τα πλαστικά απόβλητα, 
ιδίως στις παράκτιες περιοχές· πιστεύει 
επίσης ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εναρμόνιση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης των 
πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
πρακτικές·

9. ενθαρρύνει τους δήμους και τις τοπικές 
αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης να
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να δώσουν κίνητρα στους πολίτες να 
υιοθετήσουν μια κυκλική οικονομία όσον 
αφορά τα πλαστικά απόβλητα, 
ενθαρρύνοντας τα αποτελεσματικά 
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης 
και καθιερώνοντας επαρκείς υποδομές 
ανακύκλωσης όπως σημεία συλλογής για 
τα πλαστικά απόβλητα· πιστεύει επίσης ότι 
θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά 
στη βελτίωση των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, καθορίζοντας 
κοινά πρότυπα και πρακτικές, όπου αυτό 
θα ήταν επωφελές·

Or. en

Τροπολογία 161
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ουσιώδους σημασίας την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού 
για τις ζημίες που προκαλούν τα 
πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον και 
για τις δυνατότητες ανακύκλωσής τους, 
καθώς και την παροχή κινήτρων για την 
άρνηση όσο το δυνατόν περισσότερο των 
πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης, 
αντικαθιστώντας τις είτε με λιγότερο 
βλαβερές για το περιβάλλον συσκευασίες 
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μίας χρήσης είτε με 
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες·

Or. lt

Τροπολογία 162
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 
υπάρχουν και άλλα είδη πλαστικών 
αποβλήτων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη θέσπιση νομοθετικών 
μέτρων, όπως τα πλαστικά που 
χρησιμοποιούνται στον γεωργικό τομέα 
(π.χ. τα πλαστικά φύλλα κάλυψης των 
θερμοκηπίων)· για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να προωθηθεί η δημιουργία 
«σημείων συγκέντρωσης γεωργικών 
απορριμμάτων» για τον έλεγχο των 
αποβλήτων αυτών και τη μεταφορά τους 
στις μονάδες ανακύκλωσης πλαστικού ή 
για την ενεργειακή αξιοποίησή τους·

Or. es

Τροπολογία 163
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί να υπάρξει προβληματισμός 
σχετικά με το φαινόμενο της 
προγραμματισμένης απαρχαίωσης των 
βιομηχανικών προϊόντων·

Or. fr
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Τροπολογία 164
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την καθιέρωση μιας 
Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα πλαστικά 
απόβλητα, κατά την οποία οι πολίτες θα 
μπορούν να επιστρέφουν πλαστικά 
απόβλητα, ανεξαρτήτως όγκου, σε 
προκαθορισμένα σημεία επιστροφής 
έναντι κατάλληλης χρηματικής 
αποζημίωσης, ως μέσο διασφάλισης της 
προμήθειας ανακυκλώσιμων πλαστικών 
και αύξησης της ευαισθητοποίησης του 
κοινού για την ανακύκλωση· θεωρεί ότι 
στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να 
περιλαμβάνονται επίσης κοινωνικές 
δραστηριότητες καθαρισμού των ακτών, 
ως συμβολική συνεισφορά στον 
περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης λόγω 
των πλαστικών αποβλήτων·

10. φρονεί ότι θα πρέπει να επιστηθεί 
μεγαλύτερη προσοχή σε συγκεκριμένες 
δράσεις και εκστρατείες για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
την ανακύκλωση· θεωρεί ότι κοινωνικές 
δραστηριότητες καθαρισμού των ακτών 
συμβάλλουν επίσης στην 
ευαισθητοποίηση και τον περιορισμό της 
παράκτιας ρύπανσης λόγω των πλαστικών 
αποβλήτων·

Or. de

Τροπολογία 165
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την καθιέρωση μιας 
Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα πλαστικά 
απόβλητα, κατά την οποία οι πολίτες θα 
μπορούν να επιστρέφουν πλαστικά 
απόβλητα, ανεξαρτήτως όγκου, σε 
προκαθορισμένα σημεία επιστροφής 
έναντι κατάλληλης χρηματικής 
αποζημίωσης, ως μέσο διασφάλισης της 
προμήθειας ανακυκλώσιμων πλαστικών 
και αύξησης της ευαισθητοποίησης του 
κοινού για την ανακύκλωση· θεωρεί ότι 
στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να 
περιλαμβάνονται επίσης κοινωνικές 

10. ζητεί πρωτοβουλίες για την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον 
αφορά την ανακύκλωση, μεταξύ άλλων 
και στα σχολεία· θεωρεί ότι αυτές οι 
πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν κοινωνικές 
δραστηριότητες καθαρισμού των ακτών, 
ως συμβολική συνεισφορά στον 
περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης λόγω 
των πλαστικών αποβλήτων·
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δραστηριότητες καθαρισμού των ακτών, 
ως συμβολική συνεισφορά στον 
περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης λόγω 
των πλαστικών αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 166
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής έναντι κατάλληλης 
χρηματικής αποζημίωσης, ως μέσο 
διασφάλισης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 
στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων·

10. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 
περισσότερη προσοχή σε συγκεκριμένες 
δράσεις και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού· για τον 
σκοπό αυτόν, ζητεί την καθιέρωση μιας 
Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα πλαστικά 
απόβλητα, κατά την οποία οι πολίτες θα 
μπορούν να επιστρέφουν πλαστικά 
απόβλητα, ανεξαρτήτως όγκου, σε 
προκαθορισμένα σημεία επιστροφής έναντι 
κατάλληλης χρηματικής αποζημίωσης, ως 
μέσο διασφάλισης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, αφενός ως συμβολική 
συνεισφορά στον περιορισμό της 
παράκτιας ρύπανσης λόγω των πλαστικών 
αποβλήτων, και αφετέρου ως υποστήριξη 
μιας ακόμη μεγαλύτερης πρωτοβουλίας 
όπως η εκστρατεία για μια καθαρή 
Ευρώπη, για την αντιμετώπιση των 
απορριμμάτων σε όλα τα είδη 
περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 167
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής έναντι κατάλληλης 
χρηματικής αποζημίωσης, ως μέσο 
διασφάλισης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 
στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων·

10. προκειμένου να ενισχυθεί η αύξηση 
της ευαισθητοποίησης, ζητεί πιο 
συγκεκριμένη δράση μέσω εκστρατειών, 
π.χ. με την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής έναντι κατάλληλης 
χρηματικής αποζημίωσης, ως μέσο 
διασφάλισης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση ή μέσω εκδηλώσεων όπως η 
«εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη», 
μεταξύ άλλων με κοινωνικές 
δραστηριότητες καθαρισμού, ως 
συμβολική συνεισφορά στον περιορισμό 
της ρύπανσης λόγω των πλαστικών 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 168
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής έναντι κατάλληλης 
χρηματικής αποζημίωσης, ως μέσο 
διασφάλισης της προμήθειας 

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής, ως μέσο διασφάλισης 
της προμήθειας ανακυκλώσιμων 
πλαστικών και αύξησης της 
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ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 
στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων·

ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 
στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων· ζητεί 
την ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ των εν 
λόγω δραστηριοτήτων και των 
εκστρατειών «Let's do it» στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη μείωση 
των αποβλήτων και της «ημέρας 
καθαρισμού» (Clean up day) που θα 
καθιερωθεί στο μέλλον·

Or. fr

Τροπολογία 169
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής έναντι κατάλληλης 
χρηματικής αποζημίωσης, ως μέσο 
διασφάλισης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 
στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων·

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα,
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής έναντι κατάλληλης 
αποζημίωσης, ως μέσο διασφάλισης της 
προμήθειας ανακυκλώσιμων πλαστικών 
και αύξησης της ευαισθητοποίησης του 
κοινού για την ανακύκλωση· θεωρεί ότι 
στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να 
περιλαμβάνονται επίσης κοινωνικές 
δραστηριότητες καθαρισμού του 
περιβάλλοντος, ως συμβολική συνεισφορά 
στον περιορισμό της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος λόγω των πλαστικών 
αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 170
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής έναντι κατάλληλης 
χρηματικής αποζημίωσης, ως μέσο 
διασφάλισης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 
στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων·

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα σε 
προκαθορισμένα σημεία επιστροφής έναντι 
κατάλληλης χρηματικής αποζημίωσης, ως 
μέσο προώθησης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 
στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων· 

Or. fi

Τροπολογία 171
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα 
σημεία επιστροφής έναντι κατάλληλης 
χρηματικής αποζημίωσης, ως μέσο 
διασφάλισης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 

10. ζητεί την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής 
Ημέρας για τα πλαστικά απόβλητα, κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να 
επιστρέφουν πλαστικά απόβλητα, 
ανεξαρτήτως όγκου, σε προκαθορισμένα
σημεία επιστροφής, για παράδειγμα έναντι 
κατάλληλης χρηματικής αποζημίωσης, ως 
μέσο διασφάλισης της προμήθειας 
ανακυκλώσιμων πλαστικών και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ανακύκλωση· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα μπορούσε να περιλαμβάνονται επίσης 
κοινωνικές δραστηριότητες καθαρισμού 
των ακτών, ως συμβολική συνεισφορά 
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στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων·

στον περιορισμό της παράκτιας ρύπανσης 
λόγω των πλαστικών αποβλήτων·

Or. en


