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Τροπολογία 1
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το από 17 Ιανουαρίου
2002 νομοθετικό ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με
την τελική θέση του Συμβουλίου
προκειμένου να εγκριθεί η Απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί του Έκτου Κοινοτικού 
Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον,

Or. it

Τροπολογία 2
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας πως η Πρωτοβουλία 
"Ευρώπη με αποτελεσματική διαχείριση 
πόρων" είναι μια από τις βασικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020 κι ότι κατά συνέπεια 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική 
διαχείριση· εκτιμώντας πως η 
ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων 
συμβάλλει στη βελτίωση του βαθμού 
αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων,

Or. en
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Τροπολογία 3
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -Αα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. εκτιμώντας πως το Έκτο Κοινοτικό 
Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 
2001-2010 της 22ας Ιουλίου 2002 
ανάγκασε την Επιτροπή να αναπτύξει τη 
νομοθεσία για τα βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα στο άρθρο 8(2)(iv) ως δράση 
προτεραιότητας για την επίτευξη του 
στόχου της αειφόρου χρήσης και 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και των 
αποβλήτων - έστω κι αν οκτώ έτη 
αργότερα δεν έχει ακόμη υποβληθεί 
καμία νομοθετική πρόταση, πράγμα 
απαράδεκτο,

Or. en

Τροπολογία 4
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. επισημαίνει πως η κατά την Πράσινη 
Βίβλο έννοια των βιολογικών αποβλήτων 
είναι πολύ περιοριστική και δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα: το 
φάσμα των βιολογικών αποβλήτων που 
λιπασματοποιούνται ή υφίστανται 
ζύμωση (και ακολούθως 
λιπασματοποίηση) είναι πολύ ευρύτερο,

Or. en
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Τροπολογία 5
Andrés Perello Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας ότι η σωστή διαχείριση 
των βιολογικών αποβλήτων έχει 
πλεονεκτήματα όχι μόνο περιβαλλοντικά 
αλλά και κοινωνικά και οικονομικά,

Or. es

Τροπολογία 6
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. εκτιμώντας ότι η Οδηγία 99/31/EΚ
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 
δεν παρέχει επαρκείς μηχανισμούς για 
την αειφόρο διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων,

Or. it

Τροπολογία 7
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. σημειώνοντας τη διασπορά των 
κανόνων σχετικά με τα βιολογικά 
απόβλητα και το γεγονός ότι τα 
υφιστάμενα νομοθετικά μέσα δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των στόχων 
της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

διαγράφεται
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βιολογικών αποβλήτων· επισημαίνει προς 
τούτο την ανάγκη για μια ειδική οδηγία 
για τη διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων  υπογραμμίζει ότι η 
συγκέντρωση στο αυτό νομοθετικό 
κείμενο όλων των διάσπαρτων σήμερα 
κανόνων  σχετικά με τη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων συνιστά αυτή 
καθεαυτή άσκηση νομοθετικής αριστείας 
και βελτίωση της νομοθεσίας, αφενός, 
και απλούστευση, μεγαλύτερη σαφήνεια 
και νομική βεβαιότητα αφετέρου, 
εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την 
εμπιστοσύνη των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδυτών,

Or. en

Τροπολογία 8
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. σημειώνοντας τη διασπορά των 
κανόνων σχετικά με τα βιολογικά 
απόβλητα και το γεγονός ότι τα 
υφιστάμενα νομοθετικά μέσα δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
βιολογικών αποβλήτων· επισημαίνει προς 
τούτο την ανάγκη για μια ειδική οδηγία 
για τη διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων·  υπογραμμίζει ότι η 
συγκέντρωση στο αυτό νομοθετικό 
κείμενο όλων των διάσπαρτων σήμερα 
κανόνων  σχετικά με τη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων συνιστά αυτή 
καθεαυτή άσκηση νομοθετικής αριστείας 
και βελτίωση της νομοθεσίας, αφενός, και 
απλούστευση, μεγαλύτερη σαφήνεια και 
νομική βεβαιότητα αφετέρου, 
εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την 
εμπιστοσύνη των δημόσιων και ιδιωτικών 

Γ. σημειώνοντας τη διασπορά των 
κανόνων σχετικά με τα βιολογικά 
απόβλητα και το γεγονός ότι τα 
υφιστάμενα νομοθετικά μέσα δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
βιολογικών αποβλήτων· επισημαίνει προς 
τούτο ότι μια ειδική οδηγία για τη 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων  θα 
μπορούσε να αποβεί χρήσιμη ως μια από 
τις δυνατότητες για τη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· υπογραμμίζει ότι, 
στο πλαίσιο της ενοποίησης της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα, 
θα μπορούσε εναλλακτικά να θεωρηθεί 
ότι η συγκέντρωση στο αυτό νομοθετικό 
κείμενο όλων των διάσπαρτων σήμερα 
κανόνων  σχετικά με τη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων συνιστά αυτή 
καθεαυτή άσκηση νομοθετικής αριστείας 
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επενδυτών, και βελτίωση της νομοθεσίας, αφενός, και 
απλούστευση, μεγαλύτερη σαφήνεια και 
νομική βεβαιότητα αφετέρου, 
εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την 
εμπιστοσύνη των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτών,

Or. en

Τροπολογία 9
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. σημειώνοντας τη διασπορά των 
κανόνων σχετικά με τα βιολογικά 
απόβλητα και το γεγονός ότι τα 
υφιστάμενα νομοθετικά μέσα δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
βιολογικών αποβλήτων· επισημαίνει προς 
τούτο την ανάγκη για μια ειδική οδηγία για 
τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων  
υπογραμμίζει ότι η συγκέντρωση στο αυτό 
νομοθετικό κείμενο όλων των διάσπαρτων 
σήμερα κανόνων  σχετικά με τη διαχείριση 
των βιολογικών αποβλήτων συνιστά αυτή 
καθεαυτή άσκηση νομοθετικής αριστείας 
και βελτίωση της νομοθεσίας, αφενός, και 
απλούστευση, μεγαλύτερη σαφήνεια και 
νομική βεβαιότητα αφετέρου, 
εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την 
εμπιστοσύνη των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτών,

Γ. σημειώνοντας τη διασπορά των 
κανόνων σχετικά με τα βιολογικά 
απόβλητα και το γεγονός ότι τα 
υφιστάμενα νομοθετικά μέσα δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
βιολογικών αποβλήτων· επισημαίνει προς 
τούτο την ανάγκη για μια ειδική οδηγία για 
τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων  
υπογραμμίζει ότι η συγκέντρωση στο αυτό 
νομοθετικό κείμενο όλων των διάσπαρτων 
σήμερα κανόνων  σχετικά με τη διαχείριση 
των βιολογικών αποβλήτων συνιστά αυτή 
καθεαυτή άσκηση νομοθετικής αριστείας 
και βελτίωση της νομοθεσίας, αφενός, και 
απλούστευση, μεγαλύτερη σαφήνεια και 
καλύτερη εποπτεία και εφαρμογή και
νομική βεβαιότητα αφετέρου, 
εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την 
εμπιστοσύνη των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτών,

Or. en
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Τροπολογία 10
Andrés Perello Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι η διάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 
2010 στη Βαρκελώνη για την 
ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων, 
με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου(*), κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνουν 
ενέργειες για τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τα 
βιολογικά απόβλητα, δεδομένου ότι 
βρισκόμαστε σε κομβική στιγμή για να 
προχωρήσουμε μακρύτερα στη ρύθμιση 
αυτών των θεμάτων,
(*) Συμβούλιο της ΕΕ - Σημείωμα της 
Γραμματείας, 9 Μαρτίου 2010

Or. es

Τροπολογία 11
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι μία ειδική οδηγία για 
τα βιολογικά απόβλητα πρέπει να διαθέτει 
την απαραίτητη ευκαμψία για να καλύψει 
τις διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης 
που υπάρχουν, στο μέτρο που πολλές 
είναι οι παράμετροι και τοπικές 
θεωρήσεις που εμπλέκονται και που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 12
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι μία ειδική οδηγία για τα 
βιολογικά απόβλητα πρέπει να διαθέτει την 
απαραίτητη ευκαμψία για να καλύψει τις 
διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης που 
υπάρχουν, στο μέτρο που πολλές είναι οι 
παράμετροι και τοπικές θεωρήσεις που 
εμπλέκονται και που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη,

Δ. εκτιμώντας ότι μία ειδική νομοθεσία για 
τα βιολογικά απόβλητα πρέπει να διαθέτει 
την απαραίτητη ευκαμψία για να καλύψει 
τις διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης 
που υπάρχουν, στο μέτρο που πολλές είναι 
οι παράμετροι και τοπικές θεωρήσεις που 
εμπλέκονται και που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη,

Or. en

Τροπολογία 13
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. επισημαίνοντας ότι τα βιολογικά 
απόβλητα αντιστοιχούν σε άνω του 30% 
των αστικών στερεών αποβλήτων· 
σημειώνει τους αυξανόμενους όγκους 
βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα οποία αποτελούν σημαντική 
πηγή εκπομπών αερίων που συντελούν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και 
άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της υγειονομικής ταφής,

Ε. επισημαίνοντας ότι τα βιολογικά 
απόβλητα αντιστοιχούν σε άνω του 30% 
των αστικών στερεών αποβλήτων· 
σημειώνει τους αυξανόμενους όγκους 
βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα οποία αποτελούν σημαντική 
πηγή εκπομπών αερίων που συντελούν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και 
άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της υγειονομικής ταφής, υπό 
συνθήκες εξ αιτίας των οποίων η 
διαχείριση των αποβλήτων είναι σήμερα 
η τέταρτη σημαντικότερη πηγή αερίων 
του θερμοκηπίου,

Or. ro
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Τροπολογία 14
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Εα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι δεν είναι μόνο τα 
βιολογικά απόβλητα οικιακής προέλευσης 
που πρέπει να υφίστανται αειφόρο 
επεξεργασία στην πράξη, δεδομένου ότι 
το φάσμα των βιολογικών αποβλήτων 
είναι πολύ μεγαλύτερο,

Or. en

Τροπολογία 15
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. σημειώνοντας το ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό των βιολογικών αποβλήτων, η 
πολιτική διαχείρισης των οποίων διαφέρει 
πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο· εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της διαχείρισης αυτών των 
βιολογικών αποβλήτων για την επίτευξη 
της αποτελεσματικής και βιώσιμης 
διαχείρισης των πόρων· λαμβάνοντας θέση 
υπέρ της αύξησης της αξιοποίησης των 
βιολογικών αποβλήτων, ώστε να γίνουν 
πράξη τα ορόσημα για την ανακύκλωση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020,

ΣΤ. σημειώνοντας το ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό των βιολογικών αποβλήτων, η 
πολιτική διαχείρισης των οποίων διαφέρει 
πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο· εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της διαχείρισης αυτών των 
βιολογικών αποβλήτων για την επίτευξη 
της αποτελεσματικής και βιώσιμης 
διαχείρισης των πόρων· λαμβάνοντας θέση 
υπέρ της αύξησης της αξιοποίησης των 
βιολογικών αποβλήτων, ώστε να γίνουν 
πράξη τα ορόσημα για την ανακύκλωση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της βασικής 
πρωτοβουλίας για την αποτελεσματική 
διαχείριση των πόρων,
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Or. en

Τροπολογία 16
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. σημειώνοντας το ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό των βιολογικών αποβλήτων, η 
πολιτική διαχείρισης των οποίων διαφέρει 
πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο· εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της διαχείρισης αυτών των 
βιολογικών αποβλήτων για την επίτευξη 
της αποτελεσματικής και βιώσιμης 
διαχείρισης των πόρων· λαμβάνοντας θέση 
υπέρ της αύξησης της αξιοποίησης των 
βιολογικών αποβλήτων, ώστε να γίνουν 
πράξη τα ορόσημα για την ανακύκλωση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020,

ΣΤ. σημειώνοντας το ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό των βιολογικών αποβλήτων, η 
πολιτική διαχείρισης των οποίων διαφέρει 
πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο· εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της διαχείρισης αυτών των 
βιολογικών αποβλήτων για την επίτευξη 
της αποτελεσματικής και βιώσιμης 
διαχείρισης των πόρων· λαμβάνοντας θέση 
υπέρ της αύξησης της χωριστής 
αποκομιδής των βιολογικών αποβλήτων, 
ώστε να γίνουν πράξη τα ορόσημα για την 
ανακύκλωση που θα συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020,

Or. en

Τροπολογία 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου 
είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η 
υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, 

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου 
είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η 
υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, 
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εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόληψη οδηγεί, ιδιαίτερα, 
στην αποφυγή των απορριμμάτων από 
τροφή και κήπους π.χ. μέσω του 
καλύτερου σχεδιασμού των δημόσιων 
πάρκων με φυτά και δέντρα με χαμηλότερο 
κόστος συντήρησης,

εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόληψη οδηγεί, ιδιαίτερα, 
στην αποφυγή των απορριμμάτων από 
τροφή και κήπους π.χ. μέσω του 
καλύτερου σχεδιασμού των δημόσιων 
πάρκων με φυτά και δέντρα με χαμηλότερο 
κόστος συντήρησης, αλλά κι ότι εάν, βάσει 
της "ιεράρχησης των αποβλήτων", 
ορισθεί πως η πρόληψη των αποβλήτων 
είναι αδύνατη, τότε ενδείκνυται μια 
απόφαση για να γίνεται η επεξεργασία 
των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων 
κατά τρόπο που ναι μεν δεν θα αποδίδει 
ενέργεια αλλά θα διαφυλάσσει τις 
θρεπτικές ουσίες (λιπασματοποίηση) ή 
κατά τρόπο που θα αποδίδει ενέργεια και 
θα διαφυλάσσει τις θρεπτικές ουσίες 
(παραγωγή βιοαερίου),

Or. lt

Τροπολογία 18
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου 
είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η 
υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, 
εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόληψη οδηγεί, ιδιαίτερα, 
στην αποφυγή των απορριμμάτων από 
τροφή και κήπους π.χ. μέσω του 

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου 
είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η 
υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, 
εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόληψη οδηγεί, ιδιαίτερα, 
στην αποφυγή των απορριμμάτων από 
τροφή και κήπους π.χ. μέσω του 
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καλύτερου σχεδιασμού των δημόσιων 
πάρκων με φυτά και δέντρα με χαμηλότερο 
κόστος συντήρησης,

καλύτερου σχεδιασμού των δημόσιων 
πάρκων με φυτά και δέντρα με χαμηλότερο 
κόστος συντήρησης, κι εκτιμώντας πως 
υπάρχουν τεχνολογίες και μέθοδοι που 
επιτρέπουν μια αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων 
και εναπόκειται στις δημόσιες αρχές να 
δώσουν το παράδειγμα υιοθετώντας στο 
δημόσιο πεδίο αυτές τις τεχνολογίες και 
μεθόδους,

Or. ro

Τροπολογία 19
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου 
είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η 
υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα), 
εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόληψη οδηγεί, ιδιαίτερα, 
στην αποφυγή των απορριμμάτων από 
τροφή και κήπους π.χ. μέσω του 
καλύτερου σχεδιασμού των δημόσιων
πάρκων με φυτά και δέντρα με 
χαμηλότερο κόστος συντήρησης,

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου 
είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η 
υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα), 
εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η χωριστή αποκομιδή 
επιτρέπει, ιδιαίτερα, τη βέλτιστη 
διαχείριση των εξής κατηγοριών 
αποβλήτων: - των μαγειρικών 
αποβλήτων· - των αποβλήτων από 
δραστηριότητες συλλογικής εστίασης, 
μέσω της χρήσης βιοαποικοδομήσιμων 
και λιπασματοποιήσιμων πιατικών μιας 
χρήσης· - καλύτερη διαχείριση των 
πάρκων και κήπων χάρη στη χρήση 
φυτών και δένδρων με χαμηλότερο 
κόστος συντήρησης,
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Or. it

Τροπολογία 20
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου 
είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η 
υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, 
εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόληψη οδηγεί, ιδιαίτερα, 
στην αποφυγή των απορριμμάτων από 
τροφή και κήπους π.χ. μέσω του 
καλύτερου σχεδιασμού των δημόσιων 
πάρκων με φυτά και δέντρα με χαμηλότερο 
κόστος συντήρησης,

Ζ. υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την «ιεράρχηση των 
αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση· 
επαναχρησιμοποίηση· ανακύκλωση· άλλου 
είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση 
ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η 
υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, 
εκτιμώντας ότι η πρόληψη συνιστά στόχο 
προτεραιότητας για την διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόληψη οδηγεί, ιδιαίτερα, 
στην αποφυγή των απορριμμάτων από 
τροφή και κήπους π.χ. μέσω του 
καλύτερου σχεδιασμού της κατανάλωσης 
τροφής σε επίπεδο καταναλωτή και 
εταιριών εστίασης, της οικιακής 
λιπασματοποίησης ή του σχεδιασμού των  
δημόσιων πάρκων με φυτά και δέντρα με 
χαμηλότερο κόστος συντήρησης,

Or. en

Τροπολογία 21
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγρά 
βιολογικά απόβλητα μειώνουν την 
απόδοση της αποτέφρωσης· ότι η 
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αποτέφρωση των βιολογικών αποβλήτων 
ενθαρρύνεται έμμεσα με την Οδηγία περί 
Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας· ότι τα βιολογικά 
απόβλητα μπορούν να συμβάλουν 
καλύτερα στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής μέσω της 
ανακύκλωσής τους σε λίπασμα 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του 
εδάφους και να επιτευχθεί δέσμευση 
διοξειδίου του άνθρακα, που προς το 
παρόν δεν προωθείται με την Οδηγία περί 
Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 22
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση 
των βιολογικών αποβλήτων μέσω της 
λιπασματοποίησης επιτρέπει την 
ανακύκλωση των βιοαποικοδομήσιμων 
και λιπασματοποιήσιμων προϊόντων που 
ήδη καλύπτονται από μια κοινοτική 
πρωτοβουλία (την πρωτοβουλία για τις 
πρωτοποριακές αγορές στην Ευρώπη),

Or. it

Τροπολογία 23
Andrés Perello Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. υπογραμμίζοντας τον ρόλο των 
βιολογικών αποβλήτων στην 
καταπολέμηση των κλιματικών 
μεταβολών και το δυναμικό τους στην 
καταπολέμηση της υποβάθμισης των 
εδαφών και στην προώθηση της 
παραγωγής ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να 
προχωρήσουμε προς μια 
περιβαλλοντικώς αποτελεσματική 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων , 
πρέπει αυτή να γίνει αντιληπτή υπό ένα 
ενιαίο πρίσμα στις ενεργειακές πολιτικές 
και στην πολιτική προστασίας των 
εδαφών και σε συμφωνία με τους στόχους  
άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής· 
υπογραμμίζοντας ειδικότερα το ρόλο των 
βιολογικών αποβλήτων ως μέσου 
προαγωγής της παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας,

Or. es

Τροπολογία 24
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. υπογραμμίζοντας τον ρόλο των 
βιολογικών αποβλήτων στην 
καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 
και το δυναμικό τους στην καταπολέμηση 
της υποβάθμισης των εδαφών και στην 
προώθηση της παραγωγής ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας,

Η. υπογραμμίζοντας τον ρόλο των 
βιολογικών αποβλήτων στην 
καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 
και το δυναμικό τους στην καταπολέμηση 
της υποβάθμισης των εδαφών και στην 
προώθηση της παραγωγής ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, κι ότι ένα άλλο 
πλεονέκτημά τους είναι η διαφύλαξη της 
βιοποικιλότητας όταν τα επεξεργασμένα 
βιολογικά απόβλητα χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο της τύρφης, με 
αποτέλεσμα να προστατεύονται έτσι τα 
οικοσυστήματα των υγροτόπων,

Or. en
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Τροπολογία 25
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. υπογραμμίζοντας τον ρόλο των 
βιολογικών αποβλήτων στην 
καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 
και το δυναμικό τους στην καταπολέμηση 
της υποβάθμισης των εδαφών και στην 
προώθηση της παραγωγής ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας,

Η. υπογραμμίζοντας τον ρόλο των 
βιολογικών αποβλήτων στην 
καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 
και το δυναμικό τους στην καταπολέμηση 
της υποβάθμισης των εδαφών,

Or. en

Τροπολογία 26
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ηα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. εκτιμώντας ότι η αναερόβιος ζύμωση 
για την παραγωγή βιοαερίου από 
βιολογικά απόβλητα μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην αειφόρο διαχείριση των 
φυσικών πόρων εντός της ΕΕ και στην 
επίτευξη με αειφόρο τρόπο των στόχων 
που έχει θέσει η ΕΕ για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 27
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. επιμένοντας στην ανάγκη να 
θεωρούνται τα βιολογικά καύσιμα ως 
πολύτιμος φυσικός πόρος που μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
λιπασμάτων υψηλής ποιότητας· τούτο 
συντελεί στην καταπολέμηση της 
υποβάθμισης των ευρωπαϊκών εδαφών, 
στη διατήρηση της παραγωγικότητας του 
εδάφους, στη μείωση της χρήσης χημικών 
βελτιωτικών και την αύξηση της 
ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν το 
νερό,

Θ. επιμένοντας στην ανάγκη να 
θεωρούνται τα βιολογικά καύσιμα ως 
πολύτιμος φυσικός πόρος που μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
λιπασμάτων υψηλής ποιότητας· τούτο 
συντελεί στην καταπολέμηση της 
υποβάθμισης των ευρωπαϊκών εδαφών, 
στη διατήρηση της παραγωγικότητας του 
εδάφους, στη μείωση της χρήσης χημικών 
βελτιωτικών στη γεωργία, και ειδικότερα 
των φωσφορούχων, και την αύξηση της 
ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν το 
νερό,

Or. ro

Τροπολογία 28
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. επιμένοντας στην ανάγκη να 
θεωρούνται τα βιολογικά καύσιμα ως 
πολύτιμος φυσικός πόρος που μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
λιπασμάτων υψηλής ποιότητας· τούτο 
συντελεί στην καταπολέμηση της 
υποβάθμισης των ευρωπαϊκών εδαφών, 
στη διατήρηση της παραγωγικότητας του 
εδάφους, στη μείωση της χρήσης χημικών 
βελτιωτικών και την αύξηση της 
ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν το 
νερό,

Θ. επιμένοντας στην ανάγκη να 
θεωρούνται τα βιολογικά καύσιμα ως 
μεγάλης αξίας φυσικός πόρος που μπορεί 
να χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
λιπασμάτων υψηλής ποιότητας· τούτο 
συντελεί στην καταπολέμηση της 
υποβάθμισης των ευρωπαϊκών εδαφών, 
στη διατήρηση της παραγωγικότητας του 
εδάφους, στη μείωση της χρήσης χημικών 
βελτιωτικών και την αύξηση της 
ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν το 
νερό,

Or. en
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Τροπολογία 29
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. επιμένοντας στην ανάγκη ορισμού 
ποιοτικών κριτηρίων για την επεξεργασία 
των βιολογικών καυσίμων και για την 
ποιότητα των λιπασμάτων· εκτιμώντας ότι 
η ρύθμιση ποιοτικών παραμέτρων για τα 
λιπάσματα θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη 
στο προϊόν αυτό εκ μέρους των 
καταναλωτών· εκτιμώντας ότι τα 
λιπάσματα θα πρέπει να ταξινομούνται 
σύμφωνα  με την ποιότητά τους,

Ι. επιμένοντας στην ανάγκη ορισμού 
ποιοτικών κριτηρίων για την επεξεργασία 
των βιολογικών καυσίμων και για την 
ποιότητα των λιπασμάτων· εκτιμώντας ότι 
η ρύθμιση ποιοτικών παραμέτρων για τα 
λιπάσματα θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη 
στο προϊόν αυτό εκ μέρους των 
καταναλωτών· εκτιμώντας ότι τα 
λιπάσματα θα πρέπει να ταξινομούνται 
σύμφωνα  με την ποιότητά τους, στο 
βαθμό που η χρήση λιπάσματος δεν είναι 
επιβλαβής για το έδαφος και τα υπόγεια 
ύδατα, και ιδίως για τα γεωργικά 
προϊόντα που προέρχονται από αυτό το 
έδαφος,

Or. en

Τροπολογία 30
Andrés Perello Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. επιμένοντας στην ανάγκη ορισμού 
ποιοτικών κριτηρίων για την επεξεργασία 
των βιολογικών καυσίμων και για την 
ποιότητα των λιπασμάτων· εκτιμώντας ότι 
η ρύθμιση ποιοτικών παραμέτρων για τα 
λιπάσματα θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη 
στο προϊόν αυτό εκ μέρους των 
καταναλωτών· εκτιμώντας ότι τα 
λιπάσματα θα πρέπει να ταξινομούνται 
σύμφωνα  με την ποιότητά τους,

Ι. επιμένοντας στην ανάγκη ορισμού 
ποιοτικών κριτηρίων για την επεξεργασία 
των βιολογικών καυσίμων και για την 
ποιότητα των λιπασμάτων· εκτιμώντας ότι 
η ρύθμιση ποιοτικών παραμέτρων για τα 
λιπάσματα, συμπεριλαμβανομένης μιας 
ενιαίας θεώρησης που θα διασφαλίζει την 
ανιχνευσιμότητα, την ποιότητα και την 
ασφαλή χρήση, θα δημιουργήσει 
εμπιστοσύνη στο προϊόν αυτό· εκτιμώντας, 
επί πλέον, ότι τα λιπάσματα θα πρέπει να 
ταξινομούνται σύμφωνα  με την ποιότητά 
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τους,

Or. es

Τροπολογία 31
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. επιμένοντας στην ανάγκη ορισμού 
ποιοτικών κριτηρίων για την επεξεργασία 
των βιολογικών καυσίμων και για την 
ποιότητα των λιπασμάτων· εκτιμώντας ότι 
η ρύθμιση ποιοτικών παραμέτρων για τα 
λιπάσματα θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη 
στο προϊόν αυτό εκ μέρους των 
καταναλωτών· εκτιμώντας ότι τα 
λιπάσματα θα πρέπει να ταξινομούνται 
σύμφωνα  με την ποιότητά τους,

Ι. επιμένοντας στην ανάγκη ορισμού 
ποιοτικών κριτηρίων ευρωπαϊκού 
επιπέδου για την επεξεργασία των 
βιολογικών καυσίμων και για την ποιότητα 
των λιπασμάτων· εκτιμώντας ότι η 
ρύθμιση ποιοτικών παραμέτρων για τα 
λιπάσματα θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη 
στο προϊόν αυτό εκ μέρους των 
καταναλωτών· εκτιμώντας ότι τα 
λιπάσματα θα πρέπει να ταξινομούνται 
σύμφωνα  με την ποιότητά τους,

Or. lt

Τροπολογία 32
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. εκτιμώντας πως μπορεί να 
απαιτηθούν προστατευτικά μέτρα για να 
διασφαλιστεί ότι η χρήση λιπασμάτων 
δεν θα οδηγήσει σε ρύπανση του εδάφους 
ή των υπογείων υδάτων,

Or. en
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Τροπολογία 33
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. επισημαίνοντας ότι σήμερα χάρη στη 
χωριστή αποκομιδή μπορούν να 
αποφεύγονται μολύνσεις και να ευνοείται ο 
στόχος της επίτευξης λιπασμάτων υψηλής 
ποιότητας, να παράγονται ποιοτικά υλικά 
για την ανακύκλωση των βιολογικών 
αποβλήτων και να βελτιώνεται η 
αποτελεσματικότητα της ενεργειακής 
ανάκτησης,

ΙΒ. επισημαίνοντας ότι σήμερα χάρη στη 
χωριστή αποκομιδή μπορούν να 
αποφεύγονται μολύνσεις και να ευνοείται ο 
στόχος της επίτευξης λιπασμάτων υψηλής 
ποιότητας, να παράγονται ποιοτικά υλικά 
για την ανακύκλωση των βιολογικών 
αποβλήτων,

Or. en

Τροπολογία 34
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ 
βιολογικών αποβλήτων και άλλων δεν 
είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής 
αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει τη 
μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων από 
άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων 
ουσιών ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται από 
περιβαλλοντικής απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές),

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ 
βιολογικών αποβλήτων και άλλων δεν 
είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής 
αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει τη 
μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων από 
άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων 
ουσιών ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται από 
περιβαλλοντικής απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές), και 
τονίζοντας ότι παρά τα ανωτέρω η 
χωριστή αποκομιδή πρέπει να αποτελεί 
την προϋπόθεση για την παραγωγή 
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λιπάσματος υψηλής ποιότητας,

Or. en

Τροπολογία 35
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ 
βιολογικών αποβλήτων και άλλων δεν 
είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής 
αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει τη 
μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων από 
άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων 
ουσιών ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται από 
περιβαλλοντικής απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές),

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
συστήματος χωριστής αποκομιδής, εκτός 
από τις περιπτώσεις στις οποίες ο 
διαχωρισμός μεταξύ βιολογικών 
αποβλήτων και άλλων δεν είναι εφικτός 
από περιβαλλοντικής και οικονομικής 
πλευράς (κυρίως όταν η υλικοτεχνική 
υποδομή της χωριστής αποκομιδής δεν 
δύναται να αποσοβήσει τη μόλυνση των 
βιολογικών αποβλήτων από άλλες ροές 
αποβλήτων ή ρυπογόνων ουσιών ή όταν 
μία υποδομή χωριστής αποκομιδής δεν 
δικαιολογείται από περιβαλλοντικής 
απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές),

Or. en

Τροπολογία 36
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ 
βιολογικών αποβλήτων και άλλων δεν 
είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και 

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ 
βιολογικών αποβλήτων και άλλων δεν 
είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και 
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οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής 
αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει τη 
μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων από 
άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων 
ουσιών ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται από 
περιβαλλοντικής απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές),

οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής 
αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει τη 
μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων από 
άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων 
ουσιών ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται από 
περιβαλλοντικής απόψεως λόγω του 
κύκλου ζωής των προϊόντων),

Or. en

Τροπολογία 37
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ 
βιολογικών αποβλήτων και άλλων δεν 
είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής 
αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει 
τη μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων 
από άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων 
ουσιών ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται από 
περιβαλλοντικής απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές),

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμες 
μελέτες και η εμπειρία των διαφόρων 
κρατών μελών αποδεικνύουν πως η 
χωριστή αποκομιδή είναι και εφικτή και 
περιβαλλοντικώς και οικονομικώς 
βιώσιμη, θεωρεί πως η χωριστή 
αποκομιδή πρέπει να γίνει υποχρεωτική,

Or. it

Τροπολογία 38
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ 
βιολογικών αποβλήτων και άλλων δεν 
είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής 
αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει 
τη μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων 
από άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων 
ουσιών ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται από 
περιβαλλοντικής απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές),

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής,

Or. de

Τροπολογία 39
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο διαχωρισμός μεταξύ 
βιολογικών αποβλήτων και άλλων δεν 
είναι εφικτός από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής πλευράς (κυρίως όταν η 
υλικοτεχνική υποδομή της χωριστής 
αποκομιδής δεν δύναται να αποσοβήσει 
τη μόλυνση των βιολογικών αποβλήτων 
από άλλες ροές αποβλήτων ή ρυπογόνων 
ουσιών ή όταν μία υποδομή χωριστής 
αποκομιδής δεν δικαιολογείται από 
περιβαλλοντικής απόψεως σε αγροτικές ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές),

ΙΓ. εξαίροντας τη σημασία ενός 
υποχρεωτικού συστήματος χωριστής 
αποκομιδής,

Or. de
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Τροπολογία 40
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. εκτιμώντας ότι οι στόχοι για την 
εκτροπή των βιολογικών αποβλήτων από 
τους χώρους υγειονομικής ταφής 
χρειάζονται πρόσθετες νομοθετικές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
υλοποιηθούν,

ΙΔ. εκτιμώντας ότι η αποσπασματική 
εφαρμογή της υφισταμένης νομοθεσίας 
σε όλη την ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα να μην 
επιτυγχάνονται οι στόχοι για την εκτροπή 
των βιολογικών αποβλήτων από τους 
χώρους υγειονομικής ταφής,

Or. en

Τροπολογία 41
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. εκτιμώντας πως η αναερόβιος 
ζύμωση για την παραγωγή λιπάσματος 
υψηλής ποιότητας είναι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος ανάκτησης 
ενέργειας,

Or. it

Τροπολογία 42
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. θεωρώντας ότι ο βασικός στόχος της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων 

ΙΣΤ. θεωρώντας ότι ο βασικός στόχος της 
σωστής διαχείρισης των βιολογικών 
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πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, διότι τούτο 
επιτρέπει να παραμένουν ανοιχτές όλες οι 
τεχνολογικές επιλογές για τη διαχείριση 
των βιολογικών αποβλήτων και 
ενθαρρύνει την καινοτομία, την 
επιστημονική έρευνα και την 
ανταγωνιστικότητα,

αποβλήτων πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, 
διότι τούτο επιτρέπει να παραμένουν 
ανοιχτές όλες οι τεχνολογικές επιλογές για 
τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων 
ώστε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, 
την επιστημονική έρευνα και την 
ανταγωνιστικότητα,

Or. en

Τροπολογία 43
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. επισημαίνοντας τη σημαντική 
αλληλεπίδραση μεταξύ της μετάβασης 
προς μια κοινωνία της ανακύκλωσης και 
του δυναμικού δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης στον τομέα αυτό,

ΙΖ. επισημαίνοντας τη σημαντική 
αλληλεπίδραση μεταξύ της μετάβασης 
προς μια κοινωνία της ανακύκλωσης και 
του δυναμικού δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης στον τομέα αυτό, και κατά 
συνέπεια επισημαίνοντας την ανάγκη να 
εγγραφούν πιστώσεις για τη διερεύνηση 
των επιπτώσεων που η αποκομιδή και η 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων 
έχουν επί του εργασιακού περιβάλλοντος,

Or. da

Τροπολογία 44
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. επισημαίνοντας τη σημαντική 
αλληλεπίδραση μεταξύ της μετάβασης 
προς μια κοινωνία της ανακύκλωσης και 
του δυναμικού δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης στον τομέα αυτό,

ΙΖ. επισημαίνοντας τη σημαντική 
αλληλεπίδραση μεταξύ της μετάβασης 
προς μια κοινωνία της ανακύκλωσης, που 
θα αναπτύξει μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, και του δυναμικού 
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δημιουργίας "πράσινων" θέσεων 
απασχόλησης στον τομέα αυτό,

Or. en

Τροπολογία 45
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. θεωρώντας ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν 
δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτό και, 
ιδιαίτερα, στα σχολεία, προκειμένου να 
ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
στερεών αστικών αποβλήτων και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς 
τα πλεονεκτήματα της χωριστής 
αποκομιδής· επισημαίνοντας, στο πλαίσιο 
αυτό, τον σημαντικό ρόλο των δήμων και 
των δημοτικών επιχειρήσεων στην παροχή 
συμβουλών και πληροφοριών στους 
πολίτες σχετικά με την πρόληψη των 
αποβλήτων,

ΙΘ. θεωρώντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να προωθήσουν δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτό και, 
ιδιαίτερα, στα σχολεία, προκειμένου να 
ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
στερεών αστικών αποβλήτων και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς 
τα πλεονεκτήματα της χωριστής 
αποκομιδής· επισημαίνοντας, στο πλαίσιο 
αυτό, τον σημαντικό ρόλο των δήμων και 
των δημοτικών επιχειρήσεων στην παροχή 
συμβουλών και πληροφοριών στους 
πολίτες σχετικά με την πρόληψη των 
αποβλήτων,

Or. en

Τροπολογία 46
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΘα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘα. εκτιμώντας πως οι δυνατότητες 
χρήσης λιπασμάτων χαμηλής ποιότητας 
προκειμένου να μην υπάρχει βλάβη για το 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία θα 
πρέπει επίσης να εξετασθούν και να 
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αξιολογηθούν, και πως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ο σωστός καθορισμός των 
δυνατοτήτων χρήσης λιπάσματος 
χαμηλής ποιότητας και ο προσδιορισμός 
του πότε ένα λίπασμα θεωρείται προϊόν 
και πότε θεωρείται απόβλητο θα 
διευκολύνουν τα κράτη μέλη στο να 
προσανατολίζονται όταν έχουν να 
αποφασίσουν επί θεμάτων που 
σχετίζονται με τη χρήση λιπασμάτων,

Or. lt

Τροπολογία 47
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει 
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010·

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε να εκπονήσει πρόταση 
ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 2010, που 
θα περιλαμβάνει:

– ρυθμίσεις στα κράτη μέλη για την
υποχρεωτική χωριστή αποκομιδή·
– ανακύκλωση των βιοαποικοδομήσιμων  
προϊόντων·
– ταξινόμηση με βάση την ποιότητα των
διαφόρων τύπων λιπάσματος
προερχομένου από βιολογικά απόβλητα·
– καταλογισμό στα Εθνικά Σχέδια
Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής των 
μειώσεων διοξειδίου του άνθρακα που 
επιτυγχάνονται με την ανακύκλωση και 
λιπασματοποίηση των βιολογικών 
αποβλήτων·

Or. it
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Τροπολογία 48
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει 
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010·

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει 
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή 
καθοδήγησης στις αρμόδιες αρχές ώστε 
αυτές να επιλέγουν το καταλληλότερο 
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων σε 
τοπικό επίπεδο·

Or. da

Τροπολογία 49
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει 
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010·

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει 
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010 εντός του προτεινόμενου πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 50
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει 
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010·

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία και να διενεργήσει μια πλήρη 
αξιολόγηση επιπτώσεων ώστε, με 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, 
να εκπονήσει πρόταση ειδικής οδηγίας εάν 
χρειαστεί·

Or. en

Τροπολογία 51
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010·

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την εφαρμογή της ισχύουσας για τα 
βιολογικά απόβλητα νομοθεσίας ώστε, με 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, 
να αξιολογήσει την ανάγκη να υποβληθεί
πρόταση ειδικής οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει 
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010·

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την ισχύουσα για τα βιολογικά απόβλητα 
νομοθεσία ώστε, με σεβασμό της αρχής 
της επικουρικότητας, να εκπονήσει 
πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 
2010 με φιλόδοξους στόχους για χωριστή 
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αποκομιδή και λιπασματοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 53
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκτιμά πως η ανακύκλωση των 
βιολογικών αποβλήτων είναι κατά πολύ 
προτιμότερο από την αποτέφρωσή τους 
και όχι μόνο αποτρέπει το σχηματισμό 
μεθανίου αλλά και συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
μέσω της δέσμευσης διοξειδίου του 
άνθρακα και της βελτίωσης της 
ποιότητας του εδάφους·

Or. en

Τροπολογία 54
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
κριτήρια για την παραγωγή λιπάσματος 
υψηλής ποιότητας·

Or. en
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Τροπολογία 55
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει ένα 
σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας για 
τους διαφόρους τύπους λιπάσματος που 
παράγεται από την επεξεργασία των 
βιολογικών αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 56
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
ένα υποχρεωτικό σύστημα χωριστής 
αποκομιδής για τα κράτη μέλη, εκτός των 
περιπτώσεων όπου αυτό δεν είναι 
βιώσιμο ·η δεν αποτελεί την καλύτερη 
λύση από περιβαλλοντική και οικονομική 
άποψη·

Or. en

Τροπολογία 57
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
κριτήρια για την επίτευξη λιπασμάτων 

2. τονίζει την ανάγκη για προδιαγραφές 
που να είναι συνεκτικές, υπολογισμένες 
βάσει των κινδύνων, αντικειμενικές, για 
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υψηλής ποιότητας· τα λιπάσματα, προϊόντα ζύμωσης και τα 
άλλα οργανικά κατάλοιπα που 
εφαρμόζονται στο έδαφος ώστε να 
μπορούν να διατηρηθούν οι οργανικές 
ουσίες και οι κύκλοι θρέψης να 
ολοκληρώνονται χωρίς επιβλαβείς 
επιπτώσεις για τα φυτά, τα ζώα, τους 
ανθρώπους, το νερό και εν γένει το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 58
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
κριτήρια για την επίτευξη λιπασμάτων 
υψηλής ποιότητας·

2. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει από 
κοινού με τα κράτη μέλη κριτήρια για την 
επίτευξη λιπασμάτων υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 59
Andrés Perello Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας των 
διαφόρων λιπασμάτων που προέρχονται 
από επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας των 
διαφόρων λιπασμάτων που προέρχονται 
από επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων 
στο πλαίσιο μιας στρατηγικής 
βασισμένης σε μια ενιαία θεώρηση που 
επί πλέον της ποιότητας θα διασφαλίζει 
και την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων 
και την ασφαλή χρήση·



PE441.206v01-00 34/42 AM\815561EL.doc

EL

Or. es

Τροπολογία 60
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας των 
διαφόρων λιπασμάτων που προέρχονται 
από επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
ελάχιστες απαιτήσεις για τελικά 
προϊόντα, βάσει του άρθρου 6 της 
Οδηγίας περί Πλαισίου Διαχείρισης των 
Αποβλήτων,  που να επιτρέπουν τη 
διαβάθμιση της ποιότητας των διαφόρων 
λιπασμάτων που προέρχονται από 
επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων·

Or. da

Τροπολογία 61
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας των 
διαφόρων λιπασμάτων που προέρχονται 
από επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας που 
να καλύπτει διάφορους τύπους χρήσης
των διαφόρων λιπασμάτων που 
προέρχονται από επεξεργασία βιολογικών 
αποβλήτων·

Or. lt

Τροπολογία 62
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το 
σύστημα της χωριστής αποκομιδής, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο δεν
είναι βιώσιμο ή δεν αποτελεί την καλύτερη 
επιλογή από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής απόψεως·

4. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
ποσοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους 
για τα κράτη μέλη, που θα μπορούσαν να 
λάβουν τη μορφή ενός συστήματος 
χωριστής αποκομιδής  για τα κράτη μέλη, 
όπου τούτο είναι βιώσιμο και αποτελεί την 
καλύτερη επιλογή από περιβαλλοντικής 
και οικονομικής απόψεως·

Or. da

Τροπολογία 63
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – introductory part 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το 
σύστημα της χωριστής αποκομιδής, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου τούτο δεν είναι 
βιώσιμο ή δεν αποτελεί την καλύτερη 
επιλογή από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής απόψεως·

4. συνιστά στα κράτη μέλη να 
καταστήσουν υποχρεωτικό το σύστημα 
της χωριστής αποκομιδής και την 
καλύτερη επιλογή από περιβαλλοντικής 
και οικονομικής απόψεως, αλλά για να 
είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη η 
συμμετοχή των πολιτών, δεν θα πρέπει 
αυτό να αποκλείει τη χρήση άλλων 
μεθόδων·

Or. en

Τροπολογία 64
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το 

4. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
στην αξιολόγηση επιπτώσεων τα 
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σύστημα της χωριστής αποκομιδής, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου τούτο δεν είναι 
βιώσιμο ή δεν αποτελεί την καλύτερη 
επιλογή από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής απόψεως·

πλεονεκτήματα από ένα υποχρεωτικό για 
τα κράτη μέλη σύστημα χωριστής 
αποκομιδής, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων που η χωριστή αποκομιδή 
θα είχε επί της ανάπτυξης της 
τεχνολογίας των βιολογικών αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 65
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το 
σύστημα της χωριστής αποκομιδής, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου τούτο δεν είναι 
βιώσιμο ή δεν αποτελεί την καλύτερη 
επιλογή από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής απόψεως·

4. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το 
σύστημα της χωριστής αποκομιδής·

Or. de

Τροπολογία 66
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το 
σύστημα της χωριστής αποκομιδής, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου τούτο δεν είναι 
βιώσιμο ή δεν αποτελεί την καλύτερη 
επιλογή από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής απόψεως·

4. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το 
σύστημα της χωριστής αποκομιδής·

Or. de
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Τροπολογία 67
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
εθνικούς στόχους ανακύκλωσης 
βιολογικών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί 
ο όγκος των βιολογικών αποβλήτων που 
καταλήγουν στις λιγότερο επιθυμητές 
λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως 
είναι η ταφή και η αποτέφρωση·

Or. en

Τροπολογία 68
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) επισημαίνει ότι, για να αυξηθούν τα
ποσοστά εκτροπής, ανακύκλωσης και 
ανάκτησης, πρέπει να παραμείνουν 
ανοικτά όλα τα τεχνολογικά εργαλεία και 
όλες οι λύσεις που μεγιστοποιούν την 
ανακύκλωση ή την ανάκτηση·

Or. en

Τροπολογία 69
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο β (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) εκτιμά πως οι κάδοι απόρριψης
τροφών συνδεδεμένοι με τα δημόσια
συστήματα απορριμμάτων είναι μια λύση
για το διαχωρισμό μαγειρικών βιολογικών
αποβλήτων στην πηγή ώστε να γίνεται η 
εκτροπή από την ταφή και να 
μετατρέπονται σε βελτιωτικά εδάφους 
(λίπασμα ή προϊόντα ζύμωσης) και 
βιοαέριο·

Or. en

Τροπολογία 70
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) εκτιμά πως η αναερόβια ζύμωση είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη για τα βιολογικά 
απόβλητα, διότι αποδίδει πλούσια 
θρεπτικά βελτιωτικά εδάφους, προϊόντα 
ζύμωσης, και επίσης βιοαέριο, που είναι 
μια ανανεώσιμη ενέργεια δυνάμενη να 
μετατραπεί σε βιομεθάνιο ή να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού. Για να επιτευχθούν
εξοικονομήσεις κλίμακας, πρέπει να μην 
απαγορεύεται η συμπαραγωγή προϊόντων 
ζύμωσης από βιολογικά απόβλητα και 
άλλα υπολείμματα τροφών·

Or. en

Τροπολογία 71
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον 
τομέα των βιολογικών αποβλήτων και, 
ιδιαίτερα, στα σχολεία, ώστε να 
ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς 
την πρόληψη των αποβλήτων και τα 
πλεονεκτήματα της χωριστής αποκομιδής·

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον 
τομέα των βιολογικών αποβλήτων και, 
ιδιαίτερα, στα σχολεία, ώστε να 
ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς 
την πρόληψη των αποβλήτων και την 
ανακύκλωση και τα πλεονεκτήματα των 
εν χρήσει συστημάτων αποκομιδής·

Or. da

Τροπολογία 72
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον 
τομέα των βιολογικών αποβλήτων και, 
ιδιαίτερα, στα σχολεία, ώστε να 
ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς 
την πρόληψη των αποβλήτων και τα 
πλεονεκτήματα της χωριστής αποκομιδής·

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον 
τομέα των βιολογικών αποβλήτων και, 
ιδιαίτερα, στα σχολεία, ώστε να 
ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς 
την πρόληψη των αποβλήτων και τα 
πλεονεκτήματα της βιολογικής 
επεξεργασίας των βιολογικών αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 73
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον 
τομέα των βιολογικών αποβλήτων και, 
ιδιαίτερα, στα σχολεία, ώστε να 
ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
βιολογικών αποβλήτων και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς 
την πρόληψη των αποβλήτων και τα 
πλεονεκτήματα της χωριστής 
αποκομιδής·

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στον τομέα των 
βιολογικών αποβλήτων και, ιδιαίτερα, στα 
σχολεία, ώστε να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων και 
να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως 
προς την πρόληψη των αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 74
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – σημείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) ζητεί από την Επιτροπή να
αναγνωρίσει πως οι διάφορες πολιτικές
θα πρέπει να δοκιμάζονται βάσει της
συμβολής τους στη μείωση του 
απαράδεκτα γρήγορου ρυθμού 
εξάντλησης των παγκοσμίων 
αποθεμάτων φωσφόρου·

Or. en

Τροπολογία 75
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – σημείο β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) ζητεί από την Επιτροπή να θεωρήσει
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τα βιολογικά απόβλητα και τα άλλα
οργανικά κατάλοιπα ως φυσικούς πόρους
που παράλληλα παρέχουν ικανοποιητική
ασφάλεια, διατηρώντας την οργανική ύλη
του εδάφους και συμπληρώνουν τους
κύκλους θρέψης, ειδικά ο φωσφόρος, 
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, 
δεδομένου ότι αυτό θα επιτρέψει μια 
καλύτερη και πιο αειφόρο διαχείριση 
καθώς και εξοικονομήσεις κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 76
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – σημείο γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) εκτιμά πως τα επεξεργασμένα
βιολογικά απόβλητα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της 
οργανικής ύλης και τη συμπλήρωση των 
κύκλων θρέψης, ειδικά του φωσφόρου, 
δια της ανακύκλωσής τους στο έδαφος·

Or. en

Τροπολογία 77
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – σημείο δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) εκτιμά πως η διαχείριση των
βιολογικών αποβλήτων με σκοπό την
ανάκτηση και διατήρηση των φυσικών
πόρων, σαν την οργανική ύλη, το 
βιοαέριο, τον φωσφόρο κλπ., πρέπει να 
αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής 
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στρατηγικής για την αειφορία·

Or. en

Τροπολογία 78
Andrés Perello Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει σε όλες τις τρέχουσες ή νέες 
μελέτες επιπτώσεων που θα 
πραγματοποιήσει σχετικά με το θέμα, το 
ζήτημα του τύπου οικονομικών κινήτρων, 
ταμείων ή ενισχύσεων που μπορούν να 
κινητοποιηθούν ή να δημιουργηθούν για 
την ανάπτυξη και εδραίωση των 
τεχνολογιών που επιτρέπουν τη σωστή 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων·

Or. es


