
AM\1016927EL.doc PE528.033v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2013/0371(COD)

27.1.2014

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
32 - 151

Σχέδιο έκθεσης
Margrete Auken
(PE528.033v01-00)

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Πρόταση οδηγίας
(COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))



PE528.033v01-00 2/78 AM\1016927EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\1016927EL.doc 3/78 PE528.033v01-00

EL

Τροπολογία 32
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το διαδεδομένο πρόβλημα της θαλάσσιας 
και χερσαίας ρύπανσης και απειλεί τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 33
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 
πρόβλημα επιδεινώνεται από την έλλειψη 
χαρακτηριστικών 
βιοαποικοδομησιμότητας και 
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λιπασματοποίησης στην πλειονότητα των 
πλαστικών σακουλών που 
χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σήμερα 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς αποτελεί 
σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα και 
εντείνει το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. sv

Τροπολογία 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, η οποία 
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το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

οφείλεται στην ανεπαρκή διαχείριση των 
εν λόγω αποβλήτων σε ορισμένα κράτη 
μέλη, εντείνει το πρόβλημα των 
θαλάσσιων απορριμμάτων που απειλούν τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 36
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα και οικοσυστήματα 
γλυκέων υδάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων δεν επηρεάζει μόνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα 
αλλά και πολλά οικοσυστήματα γλυκέων υδάτων, όπως ποταμούς και λίμνες.

Τροπολογία 37
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2



PE528.033v01-00 6/78 AM\1016927EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το πρόβλημα των θαλάσσιων
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς οδηγεί σε υψηλή συσσώρευση 
αποβλήτων, αναποτελεσματική χρήση 
των ικανοτήτων στους χώρους διάθεσης 
των αποβλήτων, υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων καθώς και σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς προκαλεί 
περιβαλλοντική ρύπανση και εντείνει το 
πρόβλημα των απορριμμάτων στα 
συστήματα των υδάτων, με αποτέλεσμα 
να απειλούνται τα υδάτινα οικοσυστήματα 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. bg

Τροπολογία 38
Franco Bonanini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει 
το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

(2) Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα 
απορριμμάτων και οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων, 
κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, 
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς έχει 
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον 
και αποτελεί σοβαρή απειλή για όλα τα 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ιδίως τα θαλάσσια, καθώς και άλλα 
ιδιαίτερα ευπαθή οικοσυστήματα, όπως 
αυτά σε προστατευόμενες περιοχές και 
εθνικά πάρκα. 

Or. it
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Τροπολογία 39
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Επιπλέον, η συσσώρευση πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στο περιβάλλον έχει 
σαφείς αρνητικές επιπτώσεις σε 
ορισμένους κλάδους της οικονομίας, 
όπως ο τουρισμός.

Or. hr

Τροπολογία 40
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Για να επιτευχθεί ο στόχος της 
μείωσης της χρήσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό 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 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
πάχους μικρότερου από 50 μικρά, που 
αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική 
πλειονότητα του συνολικού αριθμού 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
καταναλώνονται στην Ένωση, 
επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά 
από τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και είναι πιθανότερο να 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
απορριμμάτων.

(3) Οι λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς, που αντιπροσωπεύουν τη 
συντριπτική πλειονότητα του συνολικού 
αριθμού πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
που καταναλώνονται στην Ένωση, 
επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά 
από τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και είναι πιθανότερο να 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
απορριμμάτων.

Or. de

Τροπολογία 42
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
πάχους μικρότερου από 50 μικρά, που 
αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική 
πλειονότητα του συνολικού αριθμού 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
καταναλώνονται στην Ένωση, 
επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά 
από τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και είναι πιθανότερο να 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
απορριμμάτων.

(3) Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
πάχους μικρότερου από 50 μικρά, που 
αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική 
πλειονότητα του συνολικού αριθμού 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
καταναλώνονται στην Ένωση, 
επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά 
από τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και είναι πιθανότερο να 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
απορριμμάτων, ενώ, λόγω του μικρού 
βάρους τους, είναι πιθανότερο να 
διασκορπίζονται μετά τη χρήση τους στο 
περιβάλλον, τόσο στην ξηρά όσο και στη 
θάλασσα.

Or. en
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Τροπολογία 43
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
πάχους μικρότερου από 50 μικρά, που 
αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική 
πλειονότητα του συνολικού αριθμού 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
καταναλώνονται στην Ένωση,
επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά 
από τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και είναι πιθανότερο να 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
απορριμμάτων.

(3) Ανάλογα με την ποιότητα των 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, οι 
σακούλες πάχους μικρότερου από 50 
μικρά, που αντιπροσωπεύουν τη 
συντριπτική πλειονότητα του συνολικού 
αριθμού πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
που καταναλώνονται στην Ένωση, 
επαναχρησιμοποιούνται σε ορισμένα 
κράτη μέλη λιγότερο συχνά από τις 
χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και, ως εκ τούτου, είναι 
πιθανότερο να συμβάλλουν στη 
δημιουργία απορριμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 44
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
πάχους μικρότερου από 50 μικρά, που 
αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική 
πλειονότητα του συνολικού αριθμού 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
καταναλώνονται στην Ένωση, 
επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά 
από τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και είναι πιθανότερο να 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
απορριμμάτων.

(3) Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
πάχους μικρότερου από 50 μικρά, που 
αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική 
πλειονότητα του συνολικού αριθμού 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
καταναλώνονται στην Ένωση, 
επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά 
από τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και είναι πιθανότερο να 
καταλήξουν σε ροές αποβλήτων ή ως 
απορρίμματα.

Or. bg
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Τροπολογία 45
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Οι λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς είναι σακούλες μίας χρήσης, 
υπό την έννοια ότι μπορούν συνήθως να 
χρησιμοποιούνται μόνο για τα ψώνια μίας 
ημέρας, αν και μπορεί να 
επαναχρησιμοποιούνται για άλλον σκοπό, 
όπως για να συγκρατούν ή να μεταφέρουν 
οικιακά απορρίμματα.

Or. en

Τροπολογία 46
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Παρότι οι σακούλες αυτές είναι 
εξολοκλήρου ανακυκλώσιμες, τα 
τρέχοντα ποσοστά ανακύκλωσης 
παραμένουν χαμηλά σε όλη την Ένωση, 
καθώς δεν προβλέπεται η χωριστή 
συλλογή των πλαστικών σακουλών.

Or. en

Τροπολογία 47
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Οι σακούλες που είναι 
βιοαποικοδομήσιμες υπό βιομηχανικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν τη 
δυνατότητα να μειώσουν την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση των κρατών
μελών που επιδιώκουν τον στόχο της 
μείωσης· οι τεχνικές προτάσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών για τα κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων για 
τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, το 
ενωσιακό πρότυπο EN 13432 και το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον 
(2013/2113 (INI) παρέχουν χρήσιμες 
πρωτοβουλίες καινοτόμου πολιτικής για 
τη μείωση της χρήσης και των 
επιπτώσεων των λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι πλαστικές σακούλες πάχους 
μικρότερου από 10 μικρά 
χρησιμοποιούνται συνήθως για τη 
μεταφορά των αγορών νωπών ή μη 
συσκευασμένων τροφίμων. Η χρήση τους 
δικαιολογείται από λόγους υγιεινής, 
ασφάλειας τροφίμων και έλλειψης 
εναλλακτικών λύσεων. Προτού 
επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση τους, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εν λόγω 
σακούλες είναι λιγότερο επιβλαβείς από 
τις συσκευασίες που χρησιμοποιούνται 
για τα ίδια προϊόντα όταν συσκευάζονται. 
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Η αγορά νωπών και μη συσκευασμένων 
προϊόντων συμβάλλει στην πρόληψη της 
δημιουργίας απορριμμάτων τροφίμων, 
καθώς παρέχει στον καταναλωτή τη 
δυνατότητα να αγοράζει την ποσότητα 
που έχει ανάγκη και όχι την ποσότητα 
που περιλαμβάνεται στο συσκευασμένο 
προϊόν, ενώ διευκολύνει την απόσυρση 
ελαττωματικών προϊόντων χωρίς να 
χρειάζεται να μετατραπούν ολόκληρες 
παρτίδες συσκευασμένων προϊόντων σε 
απορρίμματα.

Or. es

Τροπολογία 49
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Μία μέθοδος για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των απορριμμάτων και 
των χαμηλών ποσοστών συλλογής και 
ανακύκλωσης θα μπορούσε να είναι η 
καθιέρωση ενός συστήματος επιστροφής 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
παρόμοιο με αυτά που υπάρχουν ήδη σε 
αρκετά κράτη μέλη για τα γυάλινα, 
πλαστικά και μεταλλικά δοχεία.

Or. en

Τροπολογία 50
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς ποικίλλουν 
σημαντικά σ’ ολόκληρη την Ένωση, λόγω 
των διαφορών που παρατηρούνται στις 
καταναλωτικές συνήθειες, την 
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταφέρει να 
μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς: η μέση κατανάλωση στα επτά 
κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις 
ανέρχεται μόνο στο 20 % της μέσης 
κατανάλωσης στην ΕΕ.

(4) Τα επίπεδα κατανάλωσης και 
ανακύκλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς ποικίλλουν σημαντικά σ’ 
ολόκληρη την Ένωση, λόγω των διαφορών 
που παρατηρούνται στις καταναλωτικές 
συνήθειες, την ευαισθητοποίηση σε 
περιβαλλοντικά θέματα, τις στρατηγικές 
για τη συλλογή και ανακύκλωση 
αποβλήτων, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταφέρει να 
μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς: η μέση κατανάλωση στα επτά 
κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις 
ανέρχεται μόνο στο 20 % της μέσης 
κατανάλωσης στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 51
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς ποικίλλουν 
σημαντικά σ’ ολόκληρη την Ένωση, λόγω 
των διαφορών που παρατηρούνται στις 
καταναλωτικές συνήθειες, την 
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταφέρει να 
μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς: η μέση κατανάλωση στα επτά 
κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις 

(4) Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς ποικίλλουν 
σημαντικά σ’ ολόκληρη την Ένωση, λόγω 
των διαφορών που παρατηρούνται στις 
καταναλωτικές συνήθειες, την 
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταφέρει να 
μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς: η μέση κατανάλωση στα επτά 
κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις 
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ανέρχεται μόνο στο 20 % της μέσης 
κατανάλωσης στην ΕΕ.

ανέρχεται μόνο στο 20% της μέσης 
κατανάλωσης στην ΕΕ. Αντιστοίχως, κατά 
τον καθορισμό υποχρεωτικών μέτρων και 
στόχων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα από μεμονωμένα κράτη 
μέλη σε σχέση με τη μείωση των 
επιπέδων κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς.

Or. hr

Τροπολογία 52
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς ποικίλλουν 
σημαντικά σ’ ολόκληρη την Ένωση, λόγω 
των διαφορών που παρατηρούνται στις 
καταναλωτικές συνήθειες, την 
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
πολιτικής που λαμβάνονται από τα κράτη 
μέλη. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς: η μέση 
κατανάλωση στα επτά κράτη μέλη με τις 
καλύτερες επιδόσεις ανέρχεται μόνο στο 
20 % της μέσης κατανάλωσης στην ΕΕ.

(4) Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς ποικίλλουν 
σημαντικά σ’ ολόκληρη την Ένωση, λόγω 
όχι μόνο των διαφορών που 
παρατηρούνται στις καταναλωτικές 
συνήθειες και την ευαισθητοποίηση σε 
περιβαλλοντικά θέματα, αλλά κυρίως 
λόγω του βαθμού αποτελεσματικότητας
των μέτρων πολιτικής που λαμβάνονται 
από τα κράτη μέλη. Ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά 
τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς: η μέση 
κατανάλωση στα επτά κράτη μέλη με τις 
καλύτερες επιδόσεις ανέρχεται μόνο στο 
20 % της μέσης κατανάλωσης στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς ποικίλλουν 
σημαντικά σ’ ολόκληρη την Ένωση, λόγω 
των διαφορών που παρατηρούνται στις 
καταναλωτικές συνήθειες, την 
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταφέρει να 
μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς: η μέση κατανάλωση στα επτά 
κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις 
ανέρχεται μόνο στο 20 % της μέσης 
κατανάλωσης στην ΕΕ.

(4) Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς ποικίλλουν 
σημαντικά σ’ ολόκληρη την Ένωση, λόγω 
των διαφορών που παρατηρούνται στις 
καταναλωτικές συνήθειες, την 
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. 
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταφέρει να 
μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς: η μέση κατανάλωση στα επτά 
κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις 
ανέρχεται μόνο στο 20 % της μέσης 
κατανάλωσης στην ΕΕ. Η ΕΕ θα 
ενθαρρύνει ενεργά την αύξηση του 
ποσοστού ανάκτησης πλαστικών 
σακουλών στα κράτη μέλη.

Or. sv

Τροπολογία 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Από τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά 
με τη χρήση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς στην Ένωση διευκρινίζεται 
ότι η χρήση είναι χαμηλή ή μπόρεσε να 
μειωθεί σε εκείνα τα κράτη μέλη, στα 
οποία οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
παρέχονται στον τομέα των λιανικού 
εμπορίου τροφίμων όχι δωρεάν αλλά 
έναντι μικρού αντιτίμου.

Or. de
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Τροπολογία 55
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η 
πληροφόρηση των καταναλωτών έχει 
καθοριστική σημασία για την επίτευξη 
οποιουδήποτε στόχου σχετίζεται με τη 
μείωση της χρήσης των πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι αναγκαίο να καταβληθούν 
προσπάθειες σε θεσμικό επίπεδο για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση 
με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
χρήσης πλαστικών υλικών καθώς και 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 56
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Εν προκειμένω, θα ήταν επίσης 
σκόπιμο να εξετάσουν τα κράτη μέλη το 
ενδεχόμενο να αναγράφεται σε κάθε 
σακούλα ένα σύντομο μήνυμα ή 
προειδοποίηση σχετικά με τις αρνητικές 
επιπτώσεις της απόρριψης μη 
βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών 
προϊόντων στο περιβάλλον.

Or. es
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Τροπολογία 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν την 
κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς πάχους μικρότερου από 50 
μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους 
της πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα 
και της ιεράρχησης των αποβλήτων από 
την Ένωση, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη και τα υψηλότερα επίπεδα να 
απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τη μείωση της χρήσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι 
εθνικές αρχές θα παρέχουν στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν την 
κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς πάχους μικρότερου από 25 
μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους 
της πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα 
και της ιεράρχησης των αποβλήτων από 
την Ένωση, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη και τα υψηλότερα επίπεδα να 
απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τη μείωση της χρήσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι 
εθνικές αρχές θα παρέχουν στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του πάχους σε 50 μικρά οδηγεί σε ενισχυμένη παραγωγή πλαστικών σακουλών 
ακόμα μεγαλύτερου πάχους και, συνεπώς, σε κατασπατάληση πόρων. Αυτό συνεπάγεται 
προβλήματα, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική σκοπιά. Συνεπώς, είναι 
περισσότερο σκόπιμος ο περιορισμός του πάχους σε 25 μικρά.
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Τροπολογία 58
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν 
σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς πάχους μικρότερου 
από 50 μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους της πολιτικής της Ένωσης για τα 
απόβλητα και της ιεράρχησης των 
αποβλήτων από την Ένωση, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών. Αυτά τα μέτρα 
μείωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα καταγραφόμενα επίπεδα κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς στα 
επιμέρους κράτη μέλη και τα υψηλότερα 
επίπεδα να απαιτούν πιο φιλόδοξες 
προσπάθειες. Για την παρακολούθηση της 
προόδου όσον αφορά τη μείωση της 
χρήσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς οι εθνικές αρχές θα παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ.

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν 
σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς πάχους μικρότερου 
από 50 μικρά και με περιορισμένη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, 
σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της 
πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα και 
της ιεράρχησης των αποβλήτων από την 
Ένωση, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη και τα υψηλότερα επίπεδα να 
απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τη μείωση της χρήσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι 
εθνικές αρχές θα παρέχουν στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 59
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν 
σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς πάχους μικρότερου 
από 50 μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους της πολιτικής της Ένωσης για τα 
απόβλητα και της ιεράρχησης των 
αποβλήτων από την Ένωση, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών. Αυτά τα μέτρα 
μείωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα καταγραφόμενα επίπεδα κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς στα 
επιμέρους κράτη μέλη και τα υψηλότερα 
επίπεδα να απαιτούν πιο φιλόδοξες 
προσπάθειες. Για την παρακολούθηση της 
προόδου όσον αφορά τη μείωση της 
χρήσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς οι εθνικές αρχές θα παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ.

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν 
σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών 
σακουλών μίας χρήσης, σύμφωνα με τους 
γενικούς στόχους της πολιτικής της 
Ένωσης για τα απόβλητα και της 
ιεράρχησης των αποβλήτων από την 
Ένωση, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη και τα υψηλότερα επίπεδα να 
απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τη μείωση της χρήσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι 
εθνικές αρχές θα παρέχουν στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 60
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης μη 
βιοαποικοδομήσιμων και μη 
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να λάβουν μέτρα για να μειώσουν 
σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς πάχους μικρότερου 
από 50 μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους της πολιτικής της Ένωσης για τα 
απόβλητα και της ιεράρχησης των 
αποβλήτων από την Ένωση, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών. Αυτά τα μέτρα 
μείωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα καταγραφόμενα επίπεδα κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς στα 
επιμέρους κράτη μέλη και τα υψηλότερα 
επίπεδα να απαιτούν πιο φιλόδοξες 
προσπάθειες. Για την παρακολούθηση της 
προόδου όσον αφορά τη μείωση της 
χρήσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς οι εθνικές αρχές θα παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ.

λιπασματοποιήσιμων λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, πρέπει να λάβουν 
μέτρα για να μειώσουν σημαντικά την 
κατανάλωση μη βιοαποικοδομήσιμων και 
μη λιπασματοποιήσιμων πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς πάχους μικρότερου 
από 50 μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους της πολιτικής της Ένωσης για τα 
απόβλητα και της ιεράρχησης των 
αποβλήτων από την Ένωση, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση
ορισμένων οδηγιών, καθώς και σύμφωνα 
με το ενωσιακό πρότυπο EN 13432. Αυτά 
τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα καταγραφόμενα επίπεδα 
κατανάλωσης και τα χαρακτηριστικά των 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς στα 
επιμέρους κράτη μέλη και τα υψηλότερα 
επίπεδα και τα επιβλαβή για το 
περιβάλλον είδη να απαιτούν πιο 
φιλόδοξες προσπάθειες. Για την 
παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά 
τη μείωση της χρήσης μη 
βιοαποικοδομήσιμων και μη 
λιπασματοποιήσιμων λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς οι εθνικές αρχές θα 
παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση 
τους σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης 
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πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν την 
κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς πάχους μικρότερου από 50 
μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους 
της πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα 
και της ιεράρχησης των αποβλήτων από 
την Ένωση, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη και τα υψηλότερα επίπεδα να 
απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τη μείωση της χρήσης λεπτών
πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι 
εθνικές αρχές θα παρέχουν στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν την 
κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς και να ενθαρρύνουν την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωσή τους, σύμφωνα με τους 
γενικούς στόχους της πολιτικής της 
Ένωσης για τα απόβλητα και της 
ιεράρχησης των αποβλήτων από την 
Ένωση, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη και τα υψηλότερα επίπεδα να 
απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τη μείωση της χρήσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς οι εθνικές αρχές θα 
παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση 
τους σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ.

Or. es

Τροπολογία 62
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν την 
κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς πάχους μικρότερου από 50 
μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους 
της πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα 

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν την 
κατανάλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς πάχους μικρότερου από 50 
μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους 
της πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα 
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και της ιεράρχησης των αποβλήτων από 
την Ένωση, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη και τα υψηλότερα επίπεδα να 
απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τη μείωση της χρήσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι 
εθνικές αρχές θα παρέχουν στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

και της ιεράρχησης των αποβλήτων από 
την Ένωση, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 
Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη καθώς και τα επακόλουθα 
προβλήματα και τις πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις, και τα υψηλότερα επίπεδα να 
απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τη μείωση της χρήσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι 
εθνικές αρχές θα παρέχουν στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Or. bg

Τροπολογία 63
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν 
σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς πάχους μικρότερου 
από 50 μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους της πολιτικής της Ένωσης για τα 
απόβλητα και της ιεράρχησης των 
αποβλήτων από την Ένωση, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 

(5) Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν 
παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το 
επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πρέπει 
να λάβουν μέτρα για να μειώσουν 
σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς πάχους μικρότερου 
από 50 μικρά, σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους της πολιτικής της Ένωσης για τα 
απόβλητα και της ιεράρχησης των 
αποβλήτων από την Ένωση, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
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ορισμένων οδηγιών7. Αυτά τα μέτρα 
μείωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα καταγραφόμενα επίπεδα κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς στα 
επιμέρους κράτη μέλη και τα υψηλότερα 
επίπεδα να απαιτούν πιο φιλόδοξες 
προσπάθειες. Για την παρακολούθηση της 
προόδου όσον αφορά τη μείωση της 
χρήσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς οι εθνικές αρχές θα παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ.

ορισμένων οδηγιών7. Αυτά τα μέτρα 
μείωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τα καταγραφόμενα επίπεδα κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς στα 
επιμέρους κράτη μέλη και τα υψηλότερα 
επίπεδα να απαιτούν πιο φιλόδοξες 
προσπάθειες. Για την παρακολούθηση της 
προόδου όσον αφορά τη μείωση της 
χρήσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς οι εθνικές αρχές ενθαρρύνονται 
να παρέχουν, όπου είναι πρακτικά εφικτό, 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 64
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα κράτη μέλη, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
θα πρέπει να εισαγάγουν εναλλακτικές 
λύσεις για την αντικατάσταση των 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς πάχους 
μικρότερου από 50 μικρά, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση των προϊόντων για τα 
οποία χρησιμοποιούνται. 

Or. bg

Τροπολογία 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μειωθεί η χρήση των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν απαιτούνται 
απαγορεύσεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού υπάρχουν ηπιότερα μέσα, π.χ. η πώληση των 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Τροπολογία 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς και συμφωνούν με την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και 
περιορισμούς εμπορίας, όπως 
απαγορεύσεις, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 18 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. προβλέπονται στα άρθρα 34 έως 36 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 67
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης μη βιοαποικοδομήσιμων και 
μη λιπασματοποιήσιμων πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, καθώς και 
περιορισμούς εμπορίας, όπως 
απαγορεύσεις, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 18 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 34 έως 36 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 68
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 

(6) Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
και την ιδιαίτερη φύση των προβλημάτων 
τους, τα οποία να περιλαμβάνουν τη 
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ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. bg

Τροπολογία 69
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως 
φόρων και τελών, τα οποία έχουν 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά για 
τη μείωση της χρήσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, καθώς και 
περιορισμούς εμπορίας, όπως 
απαγορεύσεις, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 18 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 34 έως 36 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Τα μη νομοθετικά και μη δεσμευτικά 
μέτρα της ΕΕ που μπορούν να προταθούν 
στα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
την εφαρμογή εθελοντικών καθεστώτων 
μείωσης που περιλαμβάνουν μέσα 
θετικής ανταμοιβής σε περίπτωση που 
ένας αγοραστής επιλέγει να 
επαναχρησιμοποιήσει μια υφιστάμενη 
λεπτή σακούλα μεταφοράς, μια 
επαναχρησιμοποιήσιμη μη πλαστική 
«σακούλα για μια ζωή» (bag for life) ή 
μια οικολογική και βιοαποικοδομήσιμη 
σακούλα, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν εν τέλει τον τρόπο με τον οποίο θα 
αντιμετωπίζουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα των πλαστικών σακουλών μεταφοράς σε 
ρεαλιστικό πλαίσιο, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τι χρειάζονται οι αγοραστές, τις πρακτικές 
ανάγκες της ζωής των ανθρώπων και τους οικονομικούς περιορισμούς που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν. Μέσω της εφαρμογής μέσων θετικής ανταμοιβής, όπως καρτών ανταμοιβής 
τακτικών πελατών ή κουπονιών, αντί καταναγκαστικών κυρώσεων, είναι πολύ πιο πιθανό να 
προθυμοποιηθούν οι αγοραστές να αλλάξουν την καταναλωτική συμπεριφορά τους όσον αφορά 
τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς. 

Τροπολογία 70
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως 
φόρων και τελών, τα οποία έχουν 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά για 
τη μείωση της χρήσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, καθώς και 
περιορισμούς εμπορίας, όπως 
απαγορεύσεις, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 18 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, με την
επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 34 έως 36 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη πρέπει να περιλαμβάνουν 
τη χρήση τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι λιανοπωλητές δεν 
διαθέτουν δωρεάν σακούλες μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
βιοαποικοδομήσιμων, και ειδικότερα 
άλλες πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
εκτός από τις πολύ λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς ή εναλλακτικές 
αυτών των πολύ λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα, 
όπως φόρους, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 71
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως φόρων 
και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, καθώς και περιορισμούς 
εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 
34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν μέτρα με τα οποία 
θα αποφεύγεται η κατάληξη των λεπτών 
πλαστικών σακουλών σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.

Or. en

Τροπολογία 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
απευθύνονται στους καταναλωτές εν γένει 
και ειδικότερα σε παιδιά θα πρέπει να 
διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη 
μείωση της χρήσης πλαστικών
σακουλών. Τα εκπαιδευτικά αυτά 
προγράμματα θα πρέπει να εφαρμόζονται 
τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από 
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τους παραγωγούς και τους λιανοπωλητές 
στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων και 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Οι σακούλες που χρησιμοποιούνται 
για το τύλιγμα χύδην, μη συσκευασμένων 
προϊόντων είναι απαραίτητες για τη 
διαφύλαξη της υγιεινής των τροφίμων και 
της ασφάλειας των καταναλωτών και θα 
πρέπει συνεπώς να εξαιρούνται από τον 
στόχο μείωσης της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και της δημόσιας υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας. 
Οι σακούλες που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα χύδην, μη συσκευασμένων προϊόντων 
χρησιμεύουν για τη διαφύλαξη της υγιεινής των τροφίμων και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, ενώ δεν υπάρχουν επί του παρόντος εναλλακτικές λύσεις που να 
ανταποκρίνονται στον ίδιο στόχο. Οι σακούλες αυτές πρέπει συνεπώς να εξαιρούνται από τον 
στόχο μείωσης.

Τροπολογία 74
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για το 
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τύλιγμα ξηρών, χύδην, μη 
συσκευασμένων τροφίμων (όπως φρούτα, 
λαχανικά και είδη ζαχαροπλαστικής) 
επιτελούν επίσης μια σημαντική 
λειτουργία για την υγιεινή των τροφίμων. 
Ωστόσο, οι εν λόγω σακούλες μεταφοράς 
συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία 
απορριμμάτων και πρέπει να μειωθούν ή 
να αντικατασταθούν σταδιακά από 
σακούλες που κατασκευάζονται από 
βιώσιμα και ανανεώσιμα υλικά.

Or. en

Τροπολογία 75
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Οι σακούλες που χρησιμοποιούνται 
για το τύλιγμα νωπών, χύδην, μη 
συσκευασμένων τροφίμων, όπως το ωμό 
κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά, 
είναι απαραίτητες για λόγους υγιεινής των 
τροφίμων και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από τον στόχο μείωσης της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος εναλλακτικές για το τύλιγμα νωπών, χύδην, μη 
συσκευασμένων τροφίμων, όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ή 
για μη συσκευασμένα παρασκευασμένα είδη διατροφής, οι σακούλες αυτές θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από τον στόχο μείωσης της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 76
Françoise Grossetête
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για το 
τύλιγμα υγρών, χύδην ή μη 
συσκευασμένων τροφίμων, όπως κρέατα, 
ψάρια ή ακατέργαστα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, ή κάθε άλλη σακούλα στην 
οποία τοποθετούνται μη συσκευασμένα 
τρόφιμα που προορίζονται για άμεση 
κατανάλωση ή για κατανάλωση εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος μετά την 
αγορά, η χρήση των οποίων απαιτείται 
για λόγους υγιεινής των τροφίμων, δεν 
πρέπει να συνυπολογίζονται όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να περιορίζεται η χρήση ορισμένων τύπων σακουλών οι οποίες είναι απαραίτητες 
για λόγους υγιεινής και προστασίας των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, οι πολύ λεπτές σακούλες 
από πλαστικό ή άλλο υλικό, όπως το χαρτί, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα 
ορισμένων τροφίμων, τα οποία συνήθως προορίζονται για άμεση κατανάλωση, δεν θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 77
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για το 
τύλιγμα ξηρών, χύδην ή μη 
συσκευασμένων τροφίμων, όπως φρούτα, 
λαχανικά και είδη ζαχαροπλαστικής, 
επιτελούν και άλλες λειτουργίες πέραν της 
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απλής μεταφοράς των εν λόγω τροφίμων. 
Ωστόσο, οι εν λόγω σακούλες μεταφοράς 
μπορούν να εντείνουν σημαντικά τη 
δημιουργία απορριμμάτων. Θα πρέπει, 
συνεπώς, να μειωθούν ή να 
αντικατασταθούν σταδιακά από 
σακούλες μεταφοράς οι οποίες 
κατασκευάζονται από υλικά βιολογικής 
προέλευσης και λιπασματοποιήσιμα υλικά 
τα οποία παράγονται με βιώσιμη χρήση 
πόρων ή από ανακυκλωμένα υλικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 7 της εισηγήτριας που αφορά την αιτιολογική σκέψη 6β δεν πρέπει να 
περιορίζεται στο ανακυκλωμένο χαρτί αλλά να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει εν γένει τα 
ανακυκλωμένα υλικά.

Τροπολογία 78
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για το 
τύλιγμα ξηρών, χύδην, μη 
συσκευασμένων τροφίμων, όπως φρούτα, 
λαχανικά και είδη ζαχαροπλαστικής, 
επιτελούν και άλλες λειτουργίες πέραν της 
απλής μεταφοράς των εν λόγω τροφίμων. 
Ωστόσο, οι εν λόγω σακούλες μεταφοράς 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη 
δημιουργία απορριμμάτων. Θα πρέπει, 
συνεπώς, να μειωθούν ή να 
αντικατασταθούν σταδιακά από 
σακούλες μεταφοράς οι οποίες είναι 
λιπασματοποιήσιμες και 
κατασκευάζονται κατά τουλάχιστον 50%, 
από υλικά βιολογικής προέλευσης, τα 
οποία παράγονται με βιώσιμη χρήση 
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πόρων ή από ανακυκλωμένο χαρτί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν δυνατότητες μείωσης της χρήσης των πολύ 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα ξηρών τροφίμων 
όπως φρούτα, λαχανικά και είδη ζαχαροπλαστικής. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από σακούλες μεταφοράς οι οποίες είναι λιπασματοποιήσιμες και 
κατασκευάζονται από υλικά βιολογικής προέλευσης κατά τουλάχιστον το 50%, τα οποία 
παράγονται με βιώσιμη χρήση πόρων ή από ανακυκλωμένο χαρτί.

Τροπολογία 79
Biljana Borzan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της 
παραγωγής συσκευασιών.

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της 
παραγωγής συσκευασιών, οι επιπτώσεις 
της οποίας μπορεί να είναι εξίσου ή και 
περισσότερο δυσμενείς για το περιβάλλον.

Or. hr

Τροπολογία 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν θα πρέπει να έχουν ως
αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της 
παραγωγής συσκευασιών.

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση της 
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
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σακουλών και όχι τη συνολική αύξηση της 
παραγωγής συσκευασιών.

Or. en

Τροπολογία 81
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της 
παραγωγής συσκευασιών.

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης μη λιπασματοποιήσιμων, 
μη βιοαποικοδομήσιμων λεπτών
πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν θα 
πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη 
συνολική αύξηση της παραγωγής 
συσκευασιών.

Or. en

Τροπολογία 82
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της 
παραγωγής συσκευασιών.

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της 
παραγωγής συσκευασιών και αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 a) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε το μεγαλύτερο μέρος 
των πλαστικών σακουλών που 
χρησιμοποιούνται στην επικράτειά τους 
να παρασκευάζεται από 
βιοαποικοδομήσιμο υλικό που 
λιπασματοποιείται, το οποίο έχει λιγότερο 
επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε 
σύγκριση με το συμβατικό πλαστικό.

Or. sv

Τροπολογία 84
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να ισχύουν και για τις 
βιοαποικοδομήσιμες σακούλες. 
Πρόκειται για ένα μεταβατικό μέσο το 
οποίο δεν πρέπει να προωθείται ως 
μακροπρόθεσμη εναλλακτική λύση αντί 
των πλαστικών σακουλών μίας χρήσης. 
Η μείωση της συνολικής κατανάλωσης 
σακουλών θα πρέπει να παραμείνει ο 
κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την παραγωγή βιοαποικοδομήσιμων σακουλών απαιτούνται είτε προϊόντα πετρελαίου είτε 
αμυλούχα φυτά, ενώ η αποσύνθεσή τους έχει αβέβαιες βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, ειδικά για τα θαλάσσια ζώα.
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Τροπολογία 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Πρέπει να απαγορευτεί πλήρως η 
χρήση επιβλαβών ουσιών, ειδικότερα δε 
ενδοκρινικών διαταρακτών, στις 
πλαστικές σακούλες προκειμένου να 
διασφαλιστεί επαρκής προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. 

Or. sv

Τροπολογία 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Για να μην θιγεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να ισχύουν 
σε ολόκληρη την ΕΕ ίδιοι όροι για τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εισαγωγή 
διακρίσεων  έναντι συγκεκριμένων 
υλικών σε συγκεκριμένα κράτη μέλη 
δυσχεραίνει την ανακύκλωση και το 
εμπόριο.

Or. de

Τροπολογία 87
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο -2α:

«-2a. "σακούλες μεταφοράς": σακούλες 
που διατίθενται στους καταναλωτές στο
σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων με σκοπό τη μεταφορά 
εμπορευμάτων. Οι σακούλες που είναι 
απαραίτητες για το τύλιγμα νωπών, 
χύδην, μη συσκευασμένων τροφίμων, 
όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια και τα 
γαλακτοκομικά ή μη συσκευασμένων 
παρασκευασμένων ειδών διατροφής δεν 
θεωρούνται σακούλες μεταφοράς.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας τροποποιητικής πράξης 
σε όλες τις σακούλες μεταφοράς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθιερωθεί ένας γενικός ορισμός 
για τις σακούλες μεταφοράς. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι σακούλες που είναι 
απαραίτητες για την υγιεινή των τροφίμων, τόσο για τα μη συσκευασμένα νωπά τρόφιμα όσο 
και για τα παρασκευασμένα είδη διατροφής εξαιρούνται από τον ορισμό αυτό.

Τροπολογία 88
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1  – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3  – σημείο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο -2α:

«-2α. «σακούλες μεταφοράς»: σακούλες 
που διατίθενται στους καταναλωτές στα 
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σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων, εξαιρουμένων των σακουλών 
η χρήση των οποίων είναι απαραίτητη για 
λόγους υγιεινής και οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για τις μη 
συσκευασμένες τροφές ή για τα μη 
συσκευασμένα τρόφιμα ή ποτά τα οποία 
προορίζονται για άμεση κατανάλωση ή 
για κατανάλωση σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την αγορά.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να περιορίζεται η χρήση ορισμένων τύπων σακουλών οι οποίες είναι απαραίτητες 
για λόγους υγιεινής και προστασίας των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, οι πολύ λεπτές σακούλες 
από πλαστικό ή άλλο υλικό, όπως το χαρτί, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα 
ορισμένων τροφίμων, τα οποία συνήθως προορίζονται για άμεση κατανάλωση, δεν θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 89
Christa Klaß, Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο -2α:

«-2 a. "σακούλες μεταφοράς": σακούλες 
που διατίθενται στους καταναλωτές στο 
ταμείο προς διευκόλυνση της μεταφοράς 
εμπορευμάτων και προϊόντων, 
εξαιρουμένων των σακουλών που είναι 
απαραίτητες για λόγους υγιεινής και 
προορίζονται να περιέχουν μη 
συσκευασμένα είδη διατροφής ή τρόφιμα 
και ποτά που προορίζονται για 
κατανάλωση αμέσως μετά ή πολύ 
σύντομα μετά την αγορά».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει μεν να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όλα τα είδη των 
σακουλών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από το σημείο πώλησης, 
υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι σακούλες είναι απαραίτητες για την 
υγιεινή των τροφίμων, την ασφάλεια των καταναλωτών (και κατ’ επέκταση της δημόσιας 
υγείας) και την ευκολία των καταναλωτών. Στις περιπτώσεις αυτές, αποκλείεται, για 
παράδειγμα, ασυζητητί η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων σακουλών για λόγους υγιεινής.

Τροπολογία 90
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 94/62/ΕΚ 
Άρθρο 3 – σημείο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 50 μικρά, οι οποίες 
διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 20 μικρά, οι οποίες 
διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Or. it

Τροπολογία 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 



PE528.033v01-00 40/78 AM\1016927EL.doc

EL

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 50 μικρά, οι οποίες 
διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 25 μικρά, οι οποίες 
διατίθενται σε καταναλωτές στο ταμείο 
του σημείου πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του πάχους σε 50 μικρά οδηγεί σε ενισχυμένη παραγωγή πλαστικών σακουλών 
ακόμα μεγαλύτερου πάχους και, συνεπώς, σε κατασπατάληση πόρων. Αυτό συνεπάγεται 
προβλήματα, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική σκοπιά. Συνεπώς, είναι 
περισσότερο σκόπιμος ο περιορισμός του πάχους σε 25 μικρά.

Τροπολογία 92
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 50 μικρά, οι οποίες 
διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 50 μικρά και ποσοστό 
επαναχρησιμοποίησης χαμηλότερο από 
125 φορές, οι οποίες διατίθενται σε 
καταναλωτές στο σημείο πώλησης 
εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2α. «λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς»: σακούλες από πλαστικά 
υλικά όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
10/2011* της Επιτροπής, με πάχος 
τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά, οι 
οποίες διατίθενται σε καταναλωτές στο 
σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων.

«2α. «πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, οι οποίες διατίθενται σε 
καταναλωτές στο σημείο πώλησης 
εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Or. es

Τροπολογία 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 50 μικρά, οι οποίες 
διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με χαμηλότερο όριο πάχους
τοιχώματος τουλάχιστον 50 μικρά, οι 
οποίες διατίθενται σε καταναλωτές στο 
σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ορίζει ένα ελάχιστο όριο πάχους σε επίπεδο ΕΕ για τα κράτη μέλη.  Τα 
κράτη μέλη έχουν, ωστόσο, την ευχέρεια να ορίζουν ως λεπτές σακούλες όσες έχουν πάχος 
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μεγαλύτερο από 50 μικρά, ανάλογα με την αντίστοιχη εγχώρια ζήτηση. Αυτός θα ήταν ο 
καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η επιβάρυνση των κρατών μελών που έχουν ήδη εγκρίνει 
αποτελεσματικά μέτρα για το θέμα αυτό, παρέχοντας παράλληλα στα υπόλοιπα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τις λύσεις που ενδείκνυνται περισσότερο για τα συγκεκριμένα 
συστήματα αποβλήτων που διαθέτουν.

Τροπολογία 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 50 μικρά, οι οποίες
διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, οι οποίες έχουν συνήθως
πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά 
και διατίθενται σε καταναλωτές στο 
σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 96
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 94/62/ΕΚ 
Άρθρο 3 – σημείο 2 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 50 μικρά, οι οποίες 

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες μίας χρήσης από πλαστικά 
υλικά όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
10/2011* της Επιτροπής, οι οποίες 
διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
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διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του πάχους τοιχώματος στα 50 μικρά συνιστά μια αντιπαραγωγική, ενιαία 
προσέγγιση, καθώς τα κράτη μέλη διαφέρουν πολύ όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζουν 
για τη χρήση πλαστικών σακουλών. Αντιθέτως, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, την ποιότητα των σακουλών και τις εκστρατείες ενημέρωσης των 
καταναλωτών. Διατίθεται πληθώρα ανθεκτικών και επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών 
σακουλών με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά.

Τροπολογία 97
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 - σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2β:

«2β. "πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς": σακούλες από πλαστικά 
υλικά όπως ορίζονται στο σημείο 1) του 
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
10/2011, με πάχος τοιχώματος μικρότερο 
από 10 μικρά·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με τον νέο ορισμό των σακουλών μεταφοράς που προτείνει η 
εισηγήτρια. Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς θα πρέπει να ορίζονται χωριστά, 
λόγω του ειδικού σκοπού που επιτελούν. Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς θα 
πρέπει να ορίζονται βάσει πάχους τοιχώματος μικρότερου από 10 μικρά.
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Τροπολογία 98
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 - σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2β:

«2β. "επαναχρησιμοποιήσιμες 
σακούλες": οι σακούλες που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιούνται τουλάχιστον 125 
φορές·»

Or. en

Τροπολογία 99
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2γ:

«2γ. "υλικά βιολογικής προέλευσης": τα 
υλικά που προέρχονται από βιομάζα·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός των υλικών βιολογικής προέλευσης. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα ορολογία που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ο 
ορισμός θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στην προέλευση του υλικού.
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Τροπολογία 100
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2γ:

«2γ. "βιοαποικοδομήσιμες σακούλες υπό 
βιομηχανικές συνθήκες": σακούλες που 
αποικοδομούνται σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ενωσιακό 
πρότυπο EN 13432 και πρέπει, συνεπώς, 
να συλλέγονται κατά το τέλος του κύκλου 
ζωής τους·»

Or. en

Τροπολογία 101
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 - σημείο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2δ:

«2δ. "βιοαποικοδομήσιμες σακούλες υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος": σακούλες που 
μπορούν να ελευθερώνονται στο 
περιβάλλον υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
(π.χ. στο νερό, στο έδαφος) και 
αποσυντίθενται εντός 20 εβδομάδων, 
αποδίδοντας πολύτιμα υλικά στο 
οικοσύστημα. Οι βιοαποικοδομήσιμες 
σακούλες υπό συνθήκες περιβάλλοντος 
που μπορούν να αποσυντίθενται στο 
έδαφος αλλά όχι στο νερό έχουν πάχος 
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τουλάχιστον 50 μικρά·»

Or. en

Τροπολογία 102
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 - σημείο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο σημείο 
2δ:

«2δ. "λιπασματοποιήσιμες σακούλες 
μεταφοράς": σακούλες μεταφοράς που 
αποσυντίθενται σε ποσοστό τουλάχιστον 
90% εντός 12 εβδομάδων σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
λιπασματοποίησης·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σακούλες μεταφοράς δεν θα πρέπει να δημιουργούν προβλήματα κατά τη λιπασματοποίηση.  
Θα πρέπει συνεπώς να αποσυντίθενται εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος 
λιπασματοποίησης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 4, παρεμβάλλεται η 
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ακόλουθη νέα παράγραφος -1α:

«-1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
συσκευασίες κατασκευάζονται κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να μην περιέχουν σε 
συγκεντρώσεις άνω του 0,01% ουσίες που 
είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή ή 
αποτελούν ενδοκρινικούς διαταράκτες 
και διασφαλίζουν ότι οι συσκευασίες 
κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε 
να μην περιέχουν "οξοδιασπώμενα" 
πλαστικά υλικά, όπως περιγράφονται στη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης. Τα 
μέτρα αυτά λαμβάνονται έως τις ...*.

____________

* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.»

Or. en

Τροπολογία 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί σταθερή μείωση κατά 
τουλάχιστον 80% της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους σε σύγκριση με τη μέση 
κατανάλωση στην Ένωση το 2010, εντός 
δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή μέτρα που εξασφαλίζουν την 
επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, ο στόχος πρέπει να ισχύει και μετά τη 
λήξη της προθεσμίας όπως ορίζεται στην οδηγία (δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος).

Τροπολογία 105
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης μη 
βιοαποικοδομήσιμων, μη 
λιπασματοποιήσιμων λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, σύμφωνα με το 
ενωσιακό πρότυπο EN 13432, στο έδαφός 
τους εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 106
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη με κατανάλωση λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
μεγαλύτερη των 40 τεμαχίων ανά άτομο 
και ανά έτος λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της εν λόγω 
κατανάλωσης στο έδαφός τους εντός δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
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οδηγίας με σκοπό την επίτευξη του 
στόχου των 40 σακουλών ανά άτομο ανά 
έτος. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για τη μείωση της 
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες δεν πρέπει να περιέλθουν σε 
μειονεκτική θέση.

Τροπολογία 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

«1α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να
λαμβάνουν μέτρα για να επιτευχθεί μείωση 
της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 108
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους κατά τουλάχιστον 70% 
σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωση 
στην ΕΕ το 2010, εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους κατά τουλάχιστον 80% 
σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωση 
στην ΕΕ το 2010, εντός τεσσάρων ετών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. es

Τροπολογία 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο 
έδαφός τους καθώς και για να 
ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωσή τους, εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. es
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Τροπολογία 110
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί σημαντική μείωση της 
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

«1α. Εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν μέτρα για να επιτευχθεί 
μείωση κατά τουλάχιστον 50% της 
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους 
εντός της πενταετίας που έπεται της 
έγκρισης των εθνικών μέτρων, σε 
σύγκριση με τη μέση κατανάλωση στην 
Ένωση το 2010.

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη 
παράγραφο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα για να επιτευχθεί στο έδαφός τους 
μείωση της κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
είναι απαραίτητες για λόγους υγιεινής και 
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οι οποίες προορίζονται να περιέχουν μη 
συσκευασμένα είδη διατροφής ή τρόφιμα 
και ποτά που προορίζονται να 
καταναλωθούν αμέσως μετά ή πολύ 
σύντομα μετά την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
Λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τις 
μειώσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί χάρη 
στις διάφορες τομεακές πρωτοβουλίες 
που έχουν αναληφθεί, με σκοπό την 
αποφυγή αλληλεπικαλύψεων με τις 
υφιστάμενες πρακτικές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στη Γαλλία, αναπτύχθηκαν διάφορα εθελοντικά προγράμματα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 
τη μείωση του αριθμού λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς κατά τουλάχιστον 90% από το 
2002. Οι εθελοντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί πρέπει να αναγνωριστούν (εφόσον 
μπορεί να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους) ενώ πρέπει να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
των νέων εθνικών μέτρων και των μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Τροπολογία 113
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί έως το 2018 μείωση κατά 
80% της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους σε 
σύγκριση με τη μέση κατανάλωσή τους 
το 2010.

Or. en

Τροπολογία 114
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

«1α. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα και λαμβάνουν πρακτικά 
μέτρα για την υλοποίησή τους ώστε να 
επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. bg

Τροπολογία 115
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 64/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
να επιτευχθεί μείωση κατά τουλάχιστον 
80% της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Από το 2020 και 
έπειτα, τα κράτη μέλη σταματούν την 
προμήθεια λεπτών πλαστικών σακουλών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
βιοαποικοδομήσιμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνη η εφαρμογή μέτρων τιμολόγησης δεν είναι αρκετή για να μειώσει την ποσότητα των 
πλαστικών σακουλών. Η απαγόρευση των πλαστικών σακουλών μίας χρήσης θα είχε καλύτερα 
αποτελέσματα σε σύγκριση με όλες τις άλλες επιλογές που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 116
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μειώσεις θα πρέπει να επιτευχθούν με 
βάση τον [συνολικό αριθμό λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά το ημερολογιακό 
έτος 2010] («σημείο αναφοράς»), εκτός 
εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει 
μέτρα.

Or. en
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Τροπολογία 117
Christa Klaß, Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ελέγχουν εν προκειμένω 
ιδίως κατά πόσον η διάθεση πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς έναντι αντιτίμου 
στον τομέα του λιανικού εμπορίου 
τροφίμων μπορεί να συμβάλει στη μείωσή 
τους.

Or. de

Τροπολογία 118
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη θέσπιση εθνικών 
στόχων μείωσης, την εφαρμογή 
οικονομικών μέσων, καθώς και την 
επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης και
την εφαρμογή οικονομικών μέσων.

Or. it

Τροπολογία 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
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Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης και
την εφαρμογή οικονομικών μέσων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μειωθεί η χρήση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν απαιτούνται 
απαγορεύσεις. Υπάρχουν ηπιότερα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα οποία έχουν 
αποδείξει την αξία τους σε διάφορα κράτη μέλη, όπως π.χ. η πώληση των πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς.

Τροπολογία 120
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη θέσπιση εθνικών 
στόχων μείωσης, την εφαρμογή 
οικονομικών μέσων, καθώς και την
επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν στη
θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης ή 
εθνικών απαγορεύσεων, στην εφαρμογή 
οικονομικών μέσων, καθώς και στην
επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 121
Gerben-Jan Gerbrandy



AM\1016927EL.doc 57/78 PE528.033v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας. Τα μέτρα αυτά πάντως 
δεν αποτελούν ούτε μέσο επιβολής 
αυθαίρετων διακρίσεων ούτε 
συγκαλυμμένο περιορισμό των 
συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς θα πρέπει 
να είναι αναλογικά και να μην εισάγουν διακρίσεις, και να μην παραβιάζουν τις διατάξεις της 
Συνθήκης για την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 122
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, τη 
διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης 
των καταναλωτών, εκστρατείες 
διοργανωμένες από εταιρείες, όπως 
εμπόρους καταναλωτικών προϊόντων 
καθημερινής χρήσης, την ανάληψη 
εθελοντικών δεσμεύσεων, την εφαρμογή 
οικονομικών μέσων, καθώς και την 
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επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μη νομοθετικά και μη δεσμευτικά
μέτρα που προτείνονται από τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν την 
εφαρμογή εθελοντικών καθεστώτων 
μείωσης τα οποία προβλέπουν θετικά 
μέσα οικονομικής ανταμοιβής· καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εν τέλει τον τρόπο με τον οποίο θα 
αντιμετωπίσουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα των πλαστικών σακουλών μεταφοράς σε 
ρεαλιστικό πλαίσιο, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τι χρειάζονται οι αγοραστές, τις πρακτικές 
ανάγκες της ζωής των ανθρώπων και τους οικονομικούς περιορισμούς που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν. Μέσω της εφαρμογής μέσων θετικής ανταμοιβής, όπως καρτών ανταμοιβής 
τακτικών πελατών ή κουπονιών, αντί καταναγκαστικών κυρώσεων, είναι πολύ πιο πιθανό να 
προθυμοποιηθούν οι αγοραστές να αλλάξουν την καταναλωτική συμπεριφορά τους όσον αφορά 
τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Τροπολογία 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους 
καταναλωτές εν γένει και ειδικότερα για 
τα παιδιά, τη θέσπιση εθνικών στόχων 
μείωσης, την εφαρμογή οικονομικών 
μέσων, καθώς και την επιβολή 
περιορισμών εμπορίας κατά παρέκκλιση 
από το άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας. Οι 
εν λόγω περιορισμοί εμπορίας δεν 
περιλαμβάνουν πάντως την πλήρη 
απαγόρευση της χρήσης των λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας. Για λόγους υγιεινής, 
ασφάλειας τροφίμων, καταναλωτικών 
συνηθειών, έλλειψης εναλλακτικών 
λύσεων καθώς και για την αποφυγή της 
μετατροπής των τροφίμων σε 
απορρίμματα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν λιγότερο αυστηρούς κανόνες ή 
να προβλέπουν εξαιρέσεις για τις 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς πάχους 
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μικρότερου από 10 μικρά. Ομοίως, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
λιγότερο αυστηρούς κανόνες για τις 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς πάχους 
μεγαλύτερου από 50 μικρά, δεδομένου ότι 
οι εν λόγω σακούλες έχουν περισσότερες 
δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης.

Or. es

Τροπολογία 126
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν καινοτόμες 
λύσεις, τη θέσπιση εθνικών στόχων 
μείωσης, την εφαρμογή οικονομικών 
μέσων, καθώς και την επιβολή 
περιορισμών εμπορίας κατά παρέκκλιση 
από το άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 127
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να
περιλαμβάνουν τη θέσπιση εθνικών 
στόχων μείωσης, την εφαρμογή 
οικονομικών μέσων, καθώς και την 
επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τη 
θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
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παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

παρούσας οδηγίας.

Or. bg

Τροπολογία 128
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών μέσων, καθώς και 
την επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την 
εφαρμογή οικονομικών και κανονιστικών
μέσων, καθώς και την επιβολή 
περιορισμών εμπορίας κατά παρέκκλιση 
από το άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 129
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1β:

«1β. Οι οξοβιοαποικοδομήσιμες σακούλες 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία και απαγορεύονται.»

Or. en
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Τροπολογία 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1β:

«1β. Οι λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς που είναι βιοαποικοδομήσιμες 
και που δύνανται να ανακτηθούν μέσω 
οργανικής ανακύκλωσης εξαιρούνται από 
τα μέτρα της παρούσας οδηγίας, υπό τον 
όρο ότι πληρούνται σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν παρέχονται δωρεάν,

β) χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου 
γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τη 
διαχείριση των αποβλήτων ως μέρος των 
συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης 
βιολογικών αποβλήτων, 

γ) φέρουν ευκρινή σήμανση που παρέχει 
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά 
με την περαιτέρω χρήση τους για τη 
χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων,

δ) συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 
13432,

ε) μπορούν να αποσυντίθενται με 
βιολογικό τρόπο, ούτως ώστε το σύνολο 
του υλικού να αποσυντίθεται σε διοξείδιο 
του άνθρακα, βιομάζα και νερό υπό 
φυσικές συνθήκες εντός χρονικού 
διαστήματος μικρότερου των δύο ετών.»

Or. en
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Τροπολογία 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1β:

«1β. Τα κράτη μέλη που έχουν 
καθιερώσει συστήματα οργανικής 
ανακύκλωσης βιολογικών αποβλήτων 
μπορούν να αποκλείουν τις λεπτές 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς που 
συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 
13432 από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

i) δεν παρέχονται δωρεάν·

ii) επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές 
που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των 
αποβλήτων ως μέρος των συστημάτων 
οργανικής ανακύκλωσης βιολογικών 
αποβλήτων·

iii) φέρουν ευκρινή σήμανση που παρέχει 
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά 
με την περαιτέρω χρήση τους για την 
οργανική ανακύκλωση βιολογικών 
αποβλήτων·

iv) μπορούν να αποσυντίθενται με 
βιολογικό τρόπο, ούτως ώστε το σύνολο 
του υλικού να αποσυντίθεται σε διοξείδιο 
του άνθρακα, βιομάζα και νερό υπό 
φυσικές συνθήκες εντός δύο ετών, όπως 
απαιτείται από το σχετικό πρότυπο 
CEN.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της περιττής κατανάλωσης σακουλών μεταφοράς είναι 
να θεσπιστεί η καταβολή ενός τέλους ανά σακούλα. Από το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εξαιρούνται οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες που είναι απαραίτητες για την υγιεινή των 
τροφίμων. Τα κράτη μέλη που έχουν καθιερώσει συστήματα οργανικής ανακύκλωσης για 
βιολογικά απόβλητα μπορούν να εξαιρούν τις λιπασματοποιήσιμες λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN13432 από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
αυτής.

Τροπολογία 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1β:

«1β. Οι πλαστικές σακούλες που 
χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα χύδην, 
μη συσκευασμένων προϊόντων 
εξαιρούνται από τον στόχο μείωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1α, εφόσον 
είναι απαραίτητες για τη διαφύλαξη της 
υγιεινής των τροφίμων και της ασφάλειας 
των καταναλωτών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και της δημόσιας υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας. 
Οι σακούλες που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα χύδην, μη συσκευασμένων προϊόντων 
χρησιμεύουν για τη διαφύλαξη της υγιεινής των τροφίμων και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, ενώ δεν υπάρχουν επί του παρόντος εναλλακτικές λύσεις που να 
ανταποκρίνονται στον ίδιο στόχο. Οι σακούλες αυτές πρέπει συνεπώς να εξαιρούνται από τον 
στόχο μείωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1α.
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Τροπολογία 133
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος 1β:

«1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
λιανοπωλητές τροφίμων δεν διαθέτουν 
δωρεάν λεπτές σακούλες μεταφοράς. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
λιανοπωλητές τροφίμων επιβάλλουν 
χρέωση για τις λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς, η οποία είναι 
αποτελεσματική και αναλογική.» 

Or. en

Τροπολογία 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος 1β:

«1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν 
έχουν ως αποτέλεσμα τη συνολική 
αύξηση της παραγωγής συσκευασιών.»

Or. en
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Τροπολογία 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 προστίθεται η κάτωθι 
παράγραφος 1β:

«1β. Σύμφωνα με την αρχή της 
πρόληψης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
μεριμνήσει ώστε να απαγορευτεί πλήρως 
η χρήση επιβλαβών χημικών ορμονικών 
διαταρακτών στις πλαστικές σακούλες, 
ώστε να διασφαλίζεται επαρκής 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας.»

Or. sv

Τροπολογία 136
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – σημείο -1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος 1β:

«1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
λιανοπωλητές δεν διαθέτουν δωρεάν 
σακούλες μεταφοράς, εκτός από τις πολύ 
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς ή 
εναλλακτικές αυτών των πολύ λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1γ του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λιανοπωλητές 
επιβάλλουν χρέωση για τις λεπτές 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς, η οποία 
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είναι αποτελεσματική και αναλογική προς 
την επίτευξη του στόχου μείωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1α του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λιανοπωλητές 
χρεώνουν τουλάχιστον την ίδια τιμή για 
άλλες σακούλες μεταφοράς. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα έως τις 
...*. Τα κράτη μέλη που έχουν καθιερώσει
χωριστή συλλογή για τα βιολογικά 
απόβλητα μπορούν να υποχρεώσουν τους 
λιανοπωλητές να μειώσουν κατά ποσοστό 
έως και 50% την τιμή των λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς που 
είναι λιπασματοποιήσιμες και 
κατασκευασμένες σε ποσοστό 
τουλάχιστον 50% από υλικά βιολογικής 
προέλευσης που παράγονται με βιώσιμο 
τρόπο.

________________

*ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: ένα έτος 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της περιττής κατανάλωσης σακουλών μεταφοράς είναι 
να μην διατίθενται πλέον δωρεάν. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις σακούλες μεταφοράς, 
όχι μόνο για όσες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό, εκτός από τις πολύ λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς ή εναλλακτικές των εν λόγω πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς. Τα κράτη μέλη που έχουν καθιερώσει χωριστή συλλογή για τα βιολογικά απόβλητα 
μπορούν να μειώσουν το τέλος κατά 50% για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που 
είναι εξολοκλήρου λιπασματοποιήσιμες. Με τον τρόπο αυτόν, παρέχεται ένα κίνητρο για τη 
μετάβαση στη χρήση των σακουλών αυτών μόνον όπου διασφαλίζεται ορθή επεξεργασία.

Τροπολογία 137
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1β:

«1β. Πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος 
στην αγορά, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη στα εθνικά τους προγράμματα 
πρόληψης κριτήρια οικολογικού 
σχεδιασμού, προκειμένου να περιορίσουν 
τη χρήση των πλαστικών υλικών, και 
ιδίως των λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες λόγοι υγιεινής, ασφάλειας 
τροφίμων ή έλλειψης περισσότερο 
βιώσιμων εναλλακτικών συσκευασιών 
επιβάλλουν τη χρήση τους για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ορισμένων ηλεκτρονικών ή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, παραδείγματος 
χάρη, χρησιμοποιούνται συχνά εντός της βασικής συσκευασίας άλλες συσκευασίες οι οποίες 
είναι κατά κύριο λόγο περιττές: πουκάμισα τυλιγμένα σε πλαστική συσκευασία και 
συσκευασμένα σε κουτιά, οικιακές συσκευές συσκευασμένες σε κούτες με χωριστή πλαστική 
συσκευασία για κάθε καλώδιο, κ.ά.

Τροπολογία 138
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – σημείο -1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος 1β:

«1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πολύ 
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
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που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα 
ξηρών χύδην, μη συσκευασμένων 
τροφίμων (όπως φρούτα, λαχανικά και 
είδη ζαχαροπλαστικής) θα μειωθούν ή θα 
αντικατασταθούν σταδιακά από 
σακούλες μεταφοράς οι οποίες 
κατασκευάζονται από φιλικά προς το 
περιβάλλον υλικά, τα οποία παράγονται 
με βιώσιμο τρόπο. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα έως τις ...*.

______________

*ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.»

Or. en

Τροπολογία 139
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 1γ:

«1γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη συνολική 
αύξηση της παραγωγής συσκευασιών ή 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
αποβλήτων των τροφίμων.»

Or. en

Τροπολογία 140
Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1β:

«1β. Οι λιανοπωλητές παρέχουν στους 
καταναλωτές το δικαίωμα να αρνούνται 
ή να αφήνουν στο σημείο πώλησης κάθε 
συσκευασία που θεωρούν περιττή, ιδίως 
όσον αφορά τις σακούλες μεταφοράς. Οι 
λιανοπωλητές διασφαλίζουν την 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση 
κάθε τέτοιας συσκευασίας.»

Or. en

Τροπολογία 141
Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Παράρτημα II – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο παράρτημα ΙΙ, το σημείο δ) της 
παραγράφου 3 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

«Τα βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα 
συσκευασίας είναι τέτοια ώστε να 
μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, 
χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο ούτως 
ώστε το σύνολο του υλικού να 
αποσυντίθεται σε διοξείδιο του άνθρακα, 
βιομάζα και νερό υπό φυσικές συνθήκες 
εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου 
του ενός έτους».

Or. en
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Τροπολογία 142
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1γ:

«1γ. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διοργανώνουν, τουλάχιστον κατά το 
πρώτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας, εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με 
τις αρνητικές επιπτώσεις της 
υπερβολικής χρήσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς για το περιβάλλον.»

Or. es

Τροπολογία 143
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1δ:

«1δ. Τα μέτρα για τη μείωση της χρήσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
μπορούν να συνοδεύονται από μέτρα 
οικολογικού σχεδιασμού τα οποία να 
περιορίζουν, για παράδειγμα, την 
επιτρεπόμενη επιφάνεια εκτύπωσης 
διαφημιστικού μηνύματος ή εμπορικού 
σήματος ώστε να μειωθεί επίσης η χρήση 
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των επιβλαβών για το περιβάλλον 
μελανιών και χρωστικών υλών. Η 
συγκεκριμένη διάταξη δεν ισχύει για 
μηνύματα ή προειδοποιήσεις σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
χρήσης πλαστικών σακουλών σε 
ορισμένα κράτη μέλη που επιλέγουν 
μέτρα ενημέρωσης αυτού του είδους.»

Or. es

Τροπολογία 144
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πολύ 
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα 
ξηρών, χύδην ή μη συσκευασμένων 
τροφίμων, όπως φρούτα, λαχανικά και 
είδη ζαχαροπλαστικής, θα μειωθούν ή θα 
αντικατασταθούν σταδιακά από 
σακούλες μεταφοράς οι οποίες 
κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα 
υλικά ή από υλικά βιολογικής 
προέλευσης, εφόσον τα κράτη μέλη έχουν 
καθιερώσει χωριστή συλλογή για τα 
βιολογικά απόβλητα. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα έως τις ...*.

________________

*ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας...*.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 25 της εισηγήτριας δεν πρέπει να περιορίζεται στο ανακυκλωμένο χαρτί αλλά να 
διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει εν γένει τα ανακυκλωμένα υλικά.

Τροπολογία 145
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Παρεμβάλλεται το νέο άρθρο 6α:

«Άρθρο 6α

Είδη μέτρων για τη μείωση των 
πλαστικών σακουλών

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα 
ιεραρχικό μοντέλο (κλιμακωτής χρήσης), 
στο οποίο ο στόχος της μείωσης είναι 
στην κορυφή, ενώ έπονται οι 
επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, οι 
σακούλες που αποικοδομούνται υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος, οι σακούλες που 
αποικοδομούνται υπό βιομηχανικές 
συνθήκες και οι λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς μίας χρήσης.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
περιορίσουν τη διαθεσιμότητα των 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
και των σακουλών που αποικοδομούνται 
υπό βιομηχανικές συνθήκες, όπου 
παρέχονται στους καταναλωτές στο 
σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων. Η απαγόρευση των σακουλών 
αυτό τίθεται σε ισχύ έως το 2020, ενώ θα 
επιβάλλεται ένα τέλος ως μεταβατικό 
μέτρο.

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη 
συσκευασία νωπών προϊόντων (για 
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παράδειγμα, γαλακτοκομικών προϊόντων, 
κρέατος), εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις. 

Οι σακούλες που είναι 
βιοαποικοδομήσιμες υπό βιομηχανικές 
συνθήκες διατίθενται μόνον όταν οι 
διανομείς μπορούν να αναμένουν εύλογα 
ότι οι σακούλες αυτές θα συλλέγονται, 
π.χ. σακούλες που προορίζονται για 
συλλογή βιολογικών αστικών αποβλήτων, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί η πρόσθετη 
ροή αποβλήτων.  Οι σακούλες πρέπει να 
είναι σχεδιασμένες ώστε να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως 
και τα βιολογικά απόβλητα.

Οι επαναχρησιμοποιήσιμες και 
βιοαποικοδομήσιμες σακούλες υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος δύναται να 
εξακολουθούν να διανέμονται στους 
καταναλωτές μετά το 2020. Στον τομέα 
των τροφίμων, επιβάλλεται τέλος για τη 
χρήση των σακουλών αυτών, το οποίο
συνάδει με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας.

3. Εάν οι σακούλες είναι 
βιοαποικοδομήσιμες υπό συνθήκες 
περιβάλλοντος, αυτό αναφέρεται σαφώς 
στη σακούλα με ένα σήμα, 
χαρακτηριστικό γνώρισμα ή χρωματικό 
κωδικό. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
τον καθορισμό των ενδείξεων αυτών 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
αναγνώρισή τους σε όλη την Ένωση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
για να αναγράφουν άλλα χαρακτηριστικά, 
όπως τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
αποικοδόμησης.

4. Οι σακούλες από υλικά βιολογικής 
προέλευσης δεν έχουν επιζήμιο αντίκτυπο 
στη γεωργική παραγωγή για ανθρώπινη ή 
ζωική κατανάλωση ή στο περιβάλλον
χρησιμοποιούνται μόνον υλικά που 
ανταποκρίνονται στην αρχή της 
κλιμακωτής χρήσης της βιομάζας.
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Σύμφωνα με το ενωσιακό πρότυπο EN 
16575, ένα προϊόν από υλικά βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται προϊόν που 
προέρχεται εξολοκλήρου ή εν μέρει από 
βιομάζα.»

Or. en

Τροπολογία 146
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως δώδεκα μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
το αργότερο έως δώδεκα μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 147
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως δώδεκα μήνες μετά την 

Τα κράτη μέλη τροποποιούν, εάν 
χρειάζεται, την εθνική νομοθεσία τους 
και θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
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έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

παρούσα οδηγία το αργότερο έως δώδεκα 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. bg

Τροπολογία 148
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν 
λόγων διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
την αναφορά αυτή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Τον τρόπο της 
παραπομπής αποφασίζουν τα κράτη μέλη.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
νομικές διατάξεις, αυτές περιέχουν 
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά 
την επίσημη δημοσίευσή τους. Τον τρόπο 
της παραπομπής αποφασίζουν τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση αυτή για μη νομοθετικές διατάξεις ή για 
εκστρατείες.

Τροπολογία 149
Anna Rosbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη 
έχουν ήδη λάβει μέτρα κατά τη διάρκεια 
ή μετά το ημερολογιακό έτος 2006, ως 
σημείο αναφοράς θεωρείται ο συνολικός 
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αριθμός των λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά το ημερολογιακό 
έτος 2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται ένα σημείο αναφοράς προκειμένου να είναι δυνατό να 
λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες επιδόσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία 150
Marusya Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των προγραμμάτων 
τους και των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν 
στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Or. bg

Τροπολογία 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει την 
αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της.

2. Η επανεξέταση περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση του καθορισμού των στόχων 
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μείωσης για τις λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς, οι οποίες 
διανέμονται στους καταναλωτές στο 
σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων για το τύλιγμα χύδην, μη 
συσκευασμένων τροφίμων, ωμού 
κρέατος, ψαριών, γαλακτοκομικών 
προϊόντων, φρούτων, λαχανικών ή ειδών 
ζαχαροπλαστικής.

Or. en


