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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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
(COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0761),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0392/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2014),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

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 
δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
και εντείνει το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόρριψη πλαστικών σακουλών μεταφοράς όχι μόνον εντείνει το πρόβλημα των θαλάσσιων 
απορριμμάτων, αλλά έχει και δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον συνολικά.

Τροπολογία 2

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 

(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, είναι
λιγότερο επαναχρησιμοποιήσιμες από τις 
χοντρότερες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και είναι πιθανότερο να 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
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απορριμμάτων. απορριμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πραγματική επαναχρησιμοποίηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καταρχήν, κάθε 
πλαστική σακούλα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, το πάχος επηρεάζει πρωτίστως τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Επί του παρόντος, τα ποσοστά 
ανακύκλωσης είναι πολύ χαμηλά, παρότι 
οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς είναι 
ανακυκλώσιμες. Επιπλέον, η 
ανακύκλωση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν αναμένεται να ανέλθει σε 
σημαντικά επίπεδα, καθώς λόγω του 
μικρού τους πάχους και βάρους, οι 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν έχουν 
υψηλή αξία ανακύκλωσης. 
Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει σύστημα 
χωριστής συλλογής για τις πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς, η μεταφορά τους 
είναι δαπανηρή και το πλύσιμό τους για 
την ανακύκλωση απαιτεί μεγάλες 
ποσότητες νερού. Συνεπώς, η 
ανακύκλωση των πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν επιλύει τα προβλήματα 
που προκαλούνται εξαιτίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, τα επίπεδα ανακύκλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς ανέρχονται σε 
ποσοστό 6,6%. Σύμφωνα με τη μελέτη της Bio-Intelligence, στα στοιχεία της οποίας στηρίχθηκε 
η εκτίμηση επιπτώσεων, εκτιμάται ότι τα επίπεδα ανακύκλωσης θα παραμείνουν κάτω του 10% 
το 2020. Πέρα από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, δίδεται 
προτεραιότητα στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση έναντι της ανακύκλωσης, είναι 



PE526.120v01-00 8/33 PR\1013581EL.doc

EL

σαφές ότι η αύξηση της ανακύκλωσης δεν επιλύει το ζήτημα.

Τροπολογία 4

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 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.

(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 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.

______________ ______________
7 EE L 312 της 22.11.2008, σ. 3. 7 EE L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ενίσχυση της διατύπωσης σύμφωνα με τον προτεινόμενο συγκεκριμένο στόχο της 
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μείωσης κατά τουλάχιστον 80%, όπως προτείνεται στο άρθρο 1.

Τροπολογία 5

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 έμποροι λιανικής δεν 
διαθέτουν δωρεάν σακούλες μεταφοράς, 
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

Αιτιολόγηση

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της περιττής κατανάλωσης σακουλών μεταφοράς είναι 
να μην διατίθενται πλέον δωρεάν. Αυτό θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη 
μέλη. Θα πρέπει δε να ισχύει για όλες τις σακούλες μεταφοράς, όχι μόνο για όσες είναι 
κατασκευασμένες από πλαστικό, εκτός από τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι 
οποίες είναι απαραίτητες για λόγους υγιεινής των τροφίμων, ή εναλλακτικές των εν λόγω πολύ 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι πολύ λεπτές σακούλες μεταφοράς 
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

Καθώς δεν υπάρχουν επί του παρόντος εναλλακτικές λύσεις για το τύλιγμα χύδην, μη 
συσκευασμένων τροφίμων, όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι 
συσκευασίες αυτές θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον στόχο μείωσης της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 7

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 εντείνουν σημαντικά τη 
δημιουργία απορριμμάτων. Θα πρέπει, 
συνεπώς, να μειωθούν ή να 
αντικατασταθούν σταδιακά από 
σακούλες μεταφοράς οι οποίες 
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κατασκευάζονται από υλικά βιολογικής 
προέλευσης και λιπασματοποιήσιμα υλικά 
τα οποία παράγονται με βιώσιμη χρήση 
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 κατασκευάζονται από υλικά βιολογικής 
προέλευσης και λιπασματοποιήσιμα υλικά τα οποία παράγονται με βιώσιμη χρήση πόρων, ή 
από ανακυκλωμένο χαρτί.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Τα κράτη μέλη είναι ήδη 
υποχρεωμένα, δυνάμει της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ να καθιερώσουν έως το 2015 
χωριστή συλλογή αποβλήτων χαρτιού για 
την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής 
ποιότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επιπλέον να καθιερώσουν χωριστή 
συλλογή για τα βιολογικά απόβλητα, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν υψηλό 
επίπεδο λιπασματοποίησης και 
ανακύκλωσης των βιολογικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
σακουλών μεταφοράς από 
λιπασματοποιήσιμα υλικά βιολογικής 
προέλευσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η χρήση λιπασματοποιήσιμων υλικών βιολογικής προέλευσης για πλαστικές 
σακούλες να έχει πραγματικά πλεονεκτήματα για το περιβάλλον σε σχέση με τις συμβατικές 
πλαστικές σακούλες, απαιτείται χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6δ) Οι βασικές απαιτήσεις όσον αφορά 
τις βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες θα 
πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μόνον τα υλικά τα οποία 
αποικοδομούνται πλήρως μετά από 
καθορισμένο χρονικό διάστημα θα 
θεωρούνται βιοαποικοδομήσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικές απαιτήσεις που ισχύουν επί του παρόντος δεν είναι αρκετά αυστηρές, καθώς 
προβλέπουν μόνο τη βιοαποικοδόμηση του μεγαλύτερου μέρους της συσκευασίας και δεν 
προσδιορίζουν σχετικό χρονικό όριο.  Πρέπει επομένως να ενισχυθούν.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6ε) Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13432 
σχετικά με τις «Απαιτήσεις για 
συσκευασία ανακτήσιμη μέσω 
λιπασματοποίησης και 
βιοαποικοδόμησης - Σχήμα δοκιμής και 
κριτήρια αξιολόγησης για την τελική 
αποδοχή της συσκευασίας» καθορίζει τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει 
ένα υλικό προκειμένου να θεωρηθεί 
«λιπασματοποιήσιμο», δηλαδή ότι μπορεί 
να ανακυκλωθεί μέσω μιας διαδικασίας 
ανάκτησης οργανικής ύλης 
(λιπασματοποίησης και αναερόβιας 
χώνευσης). Η Επιτροπή θα πρέπει να 
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ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης να επικαιροποιήσει το εν 
λόγω πρότυπο ούτως ώστε να 
συμμορφώνεται με την τροποποίηση των 
βασικών απαιτήσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενόψει της ενίσχυσης των προτεινόμενων βασικών απαιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πιστοποίησης (CEN) να επικαιροποιήσει ανάλογα το 
αντίστοιχο πρότυπο.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6στ) Ορισμένα πλαστικά υλικά 
αναφέρονται από τους κατασκευαστές 
τους ως «οξο-βιοαποικοδομήσιμα». Σε 
τέτοιου είδους πλαστικά υλικά, 
ενσωματώνονται στις συμβατικές 
πλαστικές ύλες «οξο-
βιοαποικοδομήσιμα» πρόσθετα, συνήθως 
μεταλλικά άλατα. Ως αποτέλεσμα της 
οξείδωσης των εν λόγω προσθέτων, αυτά 
τα πλαστικά υλικά διασπώνται σε μικρά 
σωματίδια, τα οποία παραμένουν στο
περιβάλλον. Επομένως, είναι 
παραπλανητικός ο χαρακτηρισμός αυτών 
των πλαστικών υλικών ως 
«βιοαποικοδομήσιμων». Η διάσπαση 
μετατρέπει τα ορατά απορρίμματα που 
δημιουργούνται από είδη όπως οι 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς σε 
αόρατα απορρίμματα που αποτελούνται 
από δευτερογενή μικροπλαστικά. Αυτό 
δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα των 
αποβλήτων, αλλά μάλλον αυξάνει τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος από τα εν 
λόγω πλαστικά υλικά. Συνεπώς, τα εν 
λόγω πλαστικά υλικά δεν πρέπει να 
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χρησιμοποιούνται για πλαστικές 
συσκευασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα «οξο-βιοαποικοδομήσιμα» πλαστικά –τα οποία στην 
πραγματικότητα δεν αποικοδομούνται αλλά απλώς διασπώνται σε δευτερογενή μικροπλαστικά–
πρέπει να μην θεωρούνται κατάλληλα για υλικά συσκευασίας. Η διάσπαση των πλαστικών σε 
δευτερογενή μικροπλαστικά αυξάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από πλαστικά και, συνεπώς, 
τα υλικά αυτά δεν θα πρέπει να επιτρέπονται. Αυτό συνάδει με τη θέση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά απόβλητα.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6ζ) Η χρήση ουσιών που είναι 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, και ουσιών που 
αποτελούν ενδοκρινικούς διαταράκτες, 
πρέπει να καταργηθεί σταδιακά από τα 
υλικά συσκευασίας, προκειμένου να 
αποφευχθεί η έκθεση των ανθρώπων σε 
τέτοιες ουσίες και να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να περάσουν αυτές στο 
περιβάλλον στο στάδιο των αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες ΚΜΤ και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία. Πρέπει να αντικατασταθούν όπου αυτό είναι δυνατό. Η υποκατάστασή τους στις 
πλαστικές συσκευασίες συνάδει με τη θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά απόβλητα. Η οδηγία για τις συσκευασίες θέτει ήδη 
οριακές τιμές για τα βαρέα μέταλλα.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
υλικά βιολογικής προέλευσης παράγονται 
με βιώσιμη χρήση πόρων προς όφελος 
του περιβάλλοντος, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον καθορισμό 
των κριτηρίων για την παραγωγή των εν 
λόγω υλικών με βιώσιμη χρήση πόρων. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο
σημείο -2α:
«-2α. «σακούλες μεταφοράς»: σακούλες 
οι οποίες διατίθενται σε καταναλωτές στο 
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σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή 
προϊόντων.»

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.

Τροπολογία 15

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. «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, εκτός από τις πολύ λεπτές 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

______________ _______________

* ΕΕ L 12 της 15.1.2011, p. 1.» * ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του ειδικού σκοπού των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, θα πρέπει να 
δοθεί χωριστός ορισμός για αυτές, και συνεπώς θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον ορισμό των 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
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Τροπολογία 16

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. «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, οι οποίες διατίθενται σε 
καταναλωτές στο σημείο πώλησης 
εμπορευμάτων ή προϊόντων, για το 
τύλιγμα χύδην, μη συσκευασμένων 
τροφίμων, όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια, 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα, 
τα λαχανικά ή τα είδη ζαχαροπλαστικής·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του ειδικού σκοπού των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, θα πρέπει να 
δοθεί χωριστός ορισμός για αυτές. Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς θα πρέπει να 
ορίζονται βάσει πάχους τοιχώματος μικρότερου από 10 μικρά.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2γ:
«2γ. «υλικά βιολογικής προέλευσης»: 
υλικά από φυσικές ουσίες τα οποία 
παράγονται με βιώσιμη χρήση πόρων και 
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είναι βιοαποικοδομήσιμα·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός των υλικών βιολογικής προέλευσης.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2δ:
«2δ. «οξο-διασπώμενα πλαστικά υλικά»: 
πλαστικά υλικά τα οποία περιλαμβάνουν 
πρόσθετα που λειτουργούν ως καταλύτες 
για τη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε 
μικρο-θραύσματα πλαστικού υλικού·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός των οξο-διασπώμενων πλαστικών υλικών.

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2ε:
«2ε. «βιολογικά απόβλητα»: τα 
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και 
πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και
μαγειρείων νοικοκυριών, εστιατορίων, 
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μονάδων εστίασης και καταστημάτων 
λιανικής πώλησης, και παρεμφερή 
απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
τροφίμων. Στον ορισμό δεν 
περιλαμβάνονται τα δασικά ή γεωργικά 
κατάλοιπα, η κοπριά, η ιλύς επεξεργασίας 
λυμάτων ή άλλα βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα όπως οι φυσικές ίνες, το χαρτί 
ή το κατεξεργασμένο ξύλο. Εξαιρούνται 
επίσης τα παραπροϊόντα της παραγωγής 
τροφίμων που δεν μετατρέπονται ποτέ σε 
απόβλητα·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός των βιολογικών αποβλήτων. Ο ορισμός αυτός προέρχεται 
από την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2008) 811 τελικό).

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2στ:
«2στ. «ουσίες οι οποίες είναι 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή»: ουσίες οι οποίες 
είναι καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή, 
κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με το 
τμήμα 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*·
______________
* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
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για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, 
την τροποποίηση και την κατάργηση των 
οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 
31.12.2008, σ. 1).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός των ουσιών ΚΜΤ που αναφέρονται στην παρούσα 
νομοθετική πράξη.

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο 
σημείο 2ζ:
«2ζ. «ενδοκρινικοί διαταράκτες»: ουσίες 
που έχουν ιδιότητες πρόκλησης 
ενδοκρινικών διαταραχών για τις οποίες 
υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν πιθανές σοβαρές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ή οι 
οποίες προσδιορίζονται με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 59 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, ή οι οποίες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τη σύσταση [.../.../ΕΕ] της 
Επιτροπής **.
________________
* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
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ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 
(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
** Σύσταση [.../.../ΕΕ] της Επιτροπής, της 
... , σχετικά με τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των ενδοκρινικών 
διαταρακτών (ΕΕ L...).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός των ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές οι 
οποίες αναφέρονται στην παρούσα νομοθετική πράξη. Πρέπει να υπάρχουν τρεις τρόποι 
προσδιορισμού μιας ουσίας ως ενδοκρινικού διαταράκτη: βάσει επιστημονικών στοιχείων που 
αποδεικνύουν πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, βάσει προσδιορισμού 
δυνάμει της διαδικασίας του κανονισμού REACH (η οποία είναι μεν έγκυρη αλλά κάθε άλλο 
παρά συνολικής κάλυψης), ή βάσει της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα αυτό, την 
οποία υποχρεούται να εγκρίνει η Επιτροπή έως το τέλος του τρέχοντος έτους σύμφωνα με τους 
κανονισμούς για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, αντιστοίχως.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-2) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη 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 καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή ή αποτελούν 
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ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι συσκευασίες 
κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε 
να μην περιέχουν «οξο-διασπώμενα» 
πλαστικά υλικά. Τα μέτρα αυτά 
λαμβάνονται έως τις ...*.
________________
*ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακή κατάργηση των ουσιών ΚΜΤ και των ενδοκρινικών 
διαταρακτών από τα υλικά συσκευασίας εν γένει. Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί σαφής σταδιακή 
κατάργηση των οξο-διασπώμενων πλαστικών υλικών από τα υλικά συσκευασίας. Αυτά τα 
αιτήματα περί σταδιακής κατάργησης έχουν τεθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά απόβλητα.

Τροπολογία 23

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 κατά τουλάχιστον 
80% της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους, σε 
σύγκριση με τη μέση κατανάλωση στην
Ένωση το 2010, έως... *.
________________
*ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ένας σαφής στόχος μείωσης όσον αφορά την κατανάλωση λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να βασίζεται στη μέση 
κατανάλωση στην ΕΕ το 2010. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που δεν έχουν λάβει ακόμη μέτρα 
για τη μείωση της κατανάλωσής τους θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες από 
ό,τι εκείνα που έχουν ήδη λάβει μέτρα. Ωστόσο, ο συνολικός στόχος είναι ίδιος για όλους. Μια 
τέτοια μείωση μπορεί να επιτευχθεί σχεδόν εν μία νυκτί εάν σταματήσουν πλέον να διατίθενται 
δωρεάν πλαστικές σακούλες.

Τροπολογία 24

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 λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
έμποροι λιανικής δεν διαθέτουν δωρεάν 
σακούλες μεταφοράς, εκτός από τις πολύ 
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
που είναι απαραίτητες για λόγους υγιεινής 
των τροφίμων, ή εναλλακτικές αυτών των 
πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1γ του παρόντος άρθρου. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι έμποροι 
λιανικής επιβάλλουν χρέωση για τις 
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, η 
οποία είναι αποτελεσματική και 
αναλογική προς την επίτευξη του στόχου 
μείωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου. 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 εμπόρους λιανικής να 
μειώσουν την τιμή των λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
βιολογικής προέλευσης κατά ποσοστό 
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έως και 50%.
________________
*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 οι οποίες είναι απαραίτητες για λόγους υγιεινής των τροφίμων, 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 βιολογικής προέλευσης. Με τον τρόπο 
αυτόν, παρέχεται ένα κίνητρο για τη μετάβαση στη χρήση των σακουλών αυτών μόνον όπου 
διασφαλίζεται ορθή επεξεργασία, ενώ διατηρείται παράλληλα το κίνητρο για τη μείωση της 
χρήσης τους.

Τροπολογία 25

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. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πολύ 
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
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 ανακυκλωμένο 
χαρτί ή από υλικά βιολογικής 
προέλευσης, εφόσον τα κράτη μέλη έχουν 
καθιερώσει χωριστή συλλογή για τα 
βιολογικά απόβλητα.  Τα κράτη μέλη 
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λαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα έως τις ...*.
________________
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.»

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 και λαχανικά, ωστόσο δεν θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένος στόχος. 
Εναλλακτικά, αυτές οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από σακούλες μεταφοράς οι οποίες κατασκευάζονται από υλικά βιολογικής 
προέλευσης και λιπασματοποιήσιμα υλικά τα οποία παράγονται με βιώσιμη χρήση των πόρων 
σε χώρες που εφαρμόζουν χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων, ή από ανακυκλωμένο 
χαρτί. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε τη χρήση των εν λόγω σακουλών, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα 
το πρόβλημα δημιουργίας απορριμμάτων που προκαλείται από τη χρήση τους.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.

«1δ. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν οικονομικά μέσα, όπως 
φόρους, καθώς και να διατηρούν ή να 
επιβάλλουν περιορισμούς εμπορίας κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
επιτύχουν τον στόχο μείωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1α του 
παρόντος άρθρου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιβάλλουν φόρους ή περιορισμούς εμπορίας 
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προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο μείωσης κατά τουλάχιστον 80%. 

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1ε:
«1ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 
δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συνολική 
αύξηση της παραγωγής συσκευασιών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη που προέρχεται από την αιτιολογική σκέψη 7 της πρότασης της Επιτροπής θα 
πρέπει να μεταφερθεί στο λειτουργικό μέρος, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες 
αρνητικές συνέπειες του στόχου μείωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1στ:

Τα κράτη μέλη προσκομίζουν στοιχεία 
σχετικά με τις συνέπειες των εν λόγω 
μέτρων στη συνολική δημιουργία 
απορριμμάτων συσκευασίας όταν 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας 
οδηγίας.»

«1στ. Τα κράτη μέλη προσκομίζουν 
στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες των εν 
λόγω μέτρων στη συνολική δημιουργία 
απορριμμάτων συσκευασίας όταν 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας 
οδηγίας.»
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Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 στ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2στ) Στο άρθρο 20 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1α: 
«1α. Η Επιτροπή εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 1α της παρούσας τροποποιητικής 
οδηγίας προκειμένου να καθορίσει τα 
κριτήρια για την παραγωγή υλικών 
βιολογικής προέλευσης με βιώσιμη χρήση 
πόρων. Οι ανωτέρω πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδίδονται έως τις …*.
________________
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: 
δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
της τροποποιητικής οδηγίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υλικά βιολογικής προέλευσης πρέπει να παράγονται με βιώσιμη χρήση πόρων προκειμένου 
να αποφέρουν πραγματικά οφέλη για το περιβάλλον. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαμορφώσει 
κατάλληλα κριτήρια μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 30

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

Τα βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα 
συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, 
χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο έτσι 
ώστε το μεγαλύτερο μέρος του 
λιπάσματος που προκύπτει να 
αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του 
άνθρακα, βιομάζα και νερό.

«Τα βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα 
συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, 
χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο έτσι 
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

Αιτιολόγηση

Οι βασικές απαιτήσεις που ισχύουν σήμερα δεν είναι αρκετά αυστηρές, καθώς προβλέπουν 
μόνο τη βιοαποικοδόμηση του «μεγαλύτερου μέρους» της συσκευασίας και δεν προσδιορίζουν 
χρονικό όριο για τη βιοαποικοδόμηση, ορίζοντας μόνον ότι τα απόβλητα θα πρέπει «τελικώς» 
να αποσυντεθούν.  Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει επομένως να ενισχυθούν. Θα πρέπει να 
διευκρινίζεται ότι το σύνολο του υλικού αποσυντίθεται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης των πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
σημείο 2στ) του άρθρου 1 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια, από 
τις...*.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
σημείο 2στ) του άρθρου 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του σημείου 2στ) του 
άρθρου 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός διμήνου από την κοινοποίησή της 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
________________
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της τροποποιητικής οδηγίας. 

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενικό πλαίσιο
Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερβολική. Κάθε χρόνο 
καταναλώνονται σχεδόν 100 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες, αριθμός που αναμένεται 
να αυξηθεί σε 111 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες έως το 2020 εάν δεν ληφθούν μέτρα. 
Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, κάθε Ευρωπαίος χρησιμοποιεί 200 πλαστικές σακούλες 
στη διάρκεια ενός έτους. Στα 5 λεπτά που θα χρειαστείτε για να διαβάσετε την παρούσα 
αιτιολογική έκθεση, θα έχουν καταναλωθεί στην ΕΕ 1 εκατομμύριο πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς.

Ωστόσο, ποσοστό 89% των πλαστικών σακουλών χρησιμοποιείται συχνά μόνο μία φορά 
προτού καταλήξει στα απορρίμματα. Παρότι στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμες πλαστικές 
σακούλες μεγαλύτερου πάχους που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση, οι καταναλωτές 
σε πολλά κράτη μέλη συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες μίας χρήσης επειδή 
τους παρέχονται δωρεάν. Οι έμποροι λιανικής τις διαθέτουν δωρεάν, καθώς οι λεπτές 
πλαστικές σακούλες, που παράγονται κυρίως στην Ασία, είναι πολύ φθηνές.

2. Αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον
Αυτή η υπερβολική κατανάλωση πλαστικών σακουλών μίας χρήσης όχι μόνον δεν είναι 
καθόλου αποδοτική από την άποψη της διαχείρισης των πόρων, αλλά επιφέρει επίσης 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κάθε χρόνο, 8 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες 
καταλήγουν ως απορρίμματα στο περιβάλλον της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσών. 
Παρά τις αυξανόμενες τιμές των πόρων, τα ποσοστά ανακύκλωσης των πλαστικών σακουλών 
επί του παρόντος ανέρχονται σε μόλις 6,6%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, και δεν είναι πιθανό 
να αυξηθούν σημαντικά κατά τα προσεχή έτη. Λόγω του μικρού τους πάχους και βάρους, οι 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν διαθέτουν υψηλή αξία ανακύκλωσης. Η αύξηση της 
ανακύκλωσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν θα λύσει το πρόβλημα. Ενώ ποσοστό 
39% των πλαστικών σακουλών αποτεφρώνεται, μία στις δύο πλαστικές σακούλες 
αποστέλλεται σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, από όπου μπορεί να μεταφερθεί 
μέσω του αέρα στο περιβάλλον. Γενικά, θεωρείται ότι η υγειονομική ταφή αποτελεί τη 
χειρότερη επιλογή. Η δε πρόληψη είναι, σαφώς, η καλύτερη.

Άπαξ και βρεθούν στο περιβάλλον, οι πλαστικές σακούλες μπορούν να διατηρηθούν για 
εκατοντάδες χρόνια, καθώς διασπώνται σταδιακά σε ολοένα μικρότερα μέρη και 
μεταφέρονται πέρα από εθνικά σύνορα και θαλάσσια όρια. Σήμερα, οι πλαστικές σακούλες 
μαζί με τα πλαστικά μπουκάλια αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των πλαστικών 
αποβλήτων στις ευρωπαϊκές θάλασσες: τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν ποσοστό άνω 
του 70% του συνόλου των αποβλήτων. Στη Βρετανία, κατά μέσο όρο, σε κάθε μίλι ακτής 
ξεβράζονται 72 σακούλες για ψώνια. Οι επιπτώσεις για τη θαλάσσια πανίδα είναι δραματικές, 
ειδικά για τα θαλάσσια θηλαστικά. Σωματίδια πλαστικών αποβλήτων έχουν επίσης εντοπιστεί 
σε ποσοστό άνω του 90% των πτηνών στη Βόρειο Θάλασσα. Ταυτόχρονα, τα πλαστικά 
απόβλητα έχουν αρνητικές συνέπειες για τουριστικές περιοχές, όπως τα φυσικά πάρκα, όπου 
οι προσπάθειες καθαρισμού αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις τοπικές 
κοινότητες. 

3. Μια κοινή πρόκληση απαιτεί κοινή προσέγγιση
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Η υπερκατανάλωση πλαστικών σακουλών, η αναποτελεσματική χρήση των πόρων και η 
διεθνική ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελούν κοινή πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και απαιτούν μια κοινή προσέγγιση. Από διαβούλευση την οποία διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 2011 κατέστη εμφανής η ισχυρή υποστήριξη εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος των πλαστικών σακουλών μίας χρήσης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Δυστυχώς, η πρόταση την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υιοθετεί μια ευρωπαϊκή 
προσέγγιση. Απλώς προτείνει να αντιμετωπίσει κάθε κράτος μέλος το ζήτημα των πλαστικών 
σακουλών μονομερώς, χωρίς κανένα στόχο. Με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνον αγνοεί το σαφές 
αίτημα των ευρωπαίων πολιτών, αλλά έρχεται επίσης σε εμφανή αντίθεση με την εκτίμηση 
επιπτώσεων της ίδιας της Επιτροπής και τις μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε. Μάλιστα, η 
μελέτη της Bio-Intelligence Service απέρριψε την επιλογή της επιβολής υποχρέωσης στα 
κράτη μέλη να θέσουν εθνικούς στόχους πρόληψης βάσει περαιτέρω εκτίμησης, καθώς 
κρίθηκε ότι αυτό θα ήταν υπερβολικά περίπλοκο, δηλώνοντας ότι η επίτευξη αυτών των 
στόχων θα ήταν αβέβαιη και θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο πολιτικής 
δέσμευσης των κρατών μελών1. 

Αντιθέτως, στη μελέτη και την εκτίμηση επιπτώσεων θεωρήθηκε ότι η πλέον αποτελεσματική 
προσέγγιση θα ήταν ένας συνδυασμός ενός στόχου πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε 
επίπεδο ΕΕ και μέτρων τιμολόγησης σε εθνικό επίπεδο που θα υποχρέωναν τα καταστήματα 
να επιβάλλουν χρέωση για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Είναι δύσκολο να κατανοήσει 
κανείς για ποιον λόγο η Επιτροπή παρέβλεψε τα πορίσματα της εκτίμησης επιπτώσεων που η 
ίδια διεξήγαγε τόσο κατάφορα κατόπιν διυπηρεσιακής διαβούλευσης, χωρίς να εγκρίνει ούτε 
στόχο μείωσης ούτε υποχρεωτικό μηχανισμό τιμολόγησης. 

Παρόλα αυτά, η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής ως εφαλτήριο για 
ουσιαστική νομοθετική δράση κατά της αλόγιστης χρήσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς. 
Η εισηγήτρια επικροτεί ιδιαίτερα το άρτιο προπαρασκευαστικό έργο που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή και προτίθεται να στηρίξει την προσέγγισή της στην προτιμώμενη επιλογή που 
προσδιορίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων (στόχος μείωσης σε επίπεδο ΕΕ και οικονομικά 
μέτρα), η οποία, κατά τη διατύπωση της Επιτροπής, «έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες να 
επιτύχει φιλόδοξα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, επιφέροντας, παράλληλα, θετικές οικονομικές 
συνέπειες, περιορίζοντας τις επιπτώσεις στην απασχόληση, εξασφαλίζοντας την αποδοχή από το 
κοινό και συμβάλλοντας στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση».

4. Καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού στόχου μείωσης για τις πλαστικές σακούλες
Όπως αναφέρεται στην εκτίμηση επιπτώσεων την οποία εκπόνησε η Επιτροπή, ένα βασικό 
στοιχείο για την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης πλαστικών σακουλών είναι η 
καθιέρωση ενός στόχου μείωσης σε επίπεδο ΕΕ για την κατανάλωση λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς. Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%. Ο στόχος αυτός 
                                               
1 Bio Intelligence Service, 2011. Assessment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier 
bags (Εκτίμηση επιπτώσεων των επιλογών με σκοπό να μειωθεί η χρησιμοποίηση πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς μίας χρήσης), τελική έκθεση, (βλέπε σελίδα 78).
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf



PE526.120v01-00 32/33 PR\1013581EL.doc

EL

θα πρέπει να βασίζεται στη μέση κατανάλωση στην ΕΕ το 2010. Ο συνολικός στόχος θα 
εφαρμοζόταν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά θα συνεπαγόταν περισσότερες προσπάθειες στα 
κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη λάβει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς. 

5. Επιβολή αντιτίμου για τις σακούλες μεταφοράς
Παρότι ο στόχος μείωσης κατά 80% εντός δύο ετών φαίνεται εκ πρώτης όψεως φιλόδοξος, 
έχει καταδειχθεί ότι αν οι καταναλωτές υποχρεωθούν να πληρώνουν για τις πλαστικές 
σακούλες, μπορεί να επιτευχθεί δραστική μείωση της κατανάλωσης σχεδόν εν μία νυκτί. Σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη επιτύχει συγκριτικά χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης 
σακουλών μεταφοράς μπορεί να εντοπισθεί ένας κεντρικός παράγοντας: οι πλαστικές 
σακούλες δεν διατίθενται δωρεάν. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την 
ΕΕ για όλες τις σακούλες μεταφοράς ανεξαρτήτως του υλικού από το οποίο είναι 
κατασκευασμένες, συμπεριλαμβανομένων και των χάρτινων σακουλών. Ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να ισχύει για τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες ή τις εναλλακτικές αυτών (βλέπε 
σημείο 6). Σε ό,τι αφορά τις λεπτές σακούλες μεταφοράς από λιπασματοποιήσιμα υλικά 
βιολογικής προέλευσης, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη που έχουν καθιερώσει 
χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων να μειώσουν τη χρέωση (βλέπε σημείο 7).

6. Εξαίρεση των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών
Η εισηγήτρια προτείνει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς (10–49 μικρά) και των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (κάτω από 
10 μικρά). Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα 
χύδην, μη συσκευασμένων τροφίμων που εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: α) νωπά τρόφιμα, 
όπως ωμό κρέας, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα και β) ξηρά τρόφιμα, όπως φρούτα, 
λαχανικά και είδη ζαχαροπλαστικής.

Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς ενέχουν πλεονεκτήματα όσον αφορά την 
υγιεινή σε σχέση με τον χειρισμό νωπών, μη συσκευασμένων φρέσκων τροφίμων. Καθώς 
συχνά δεν υπάρχουν εναλλακτικές για το τύλιγμα τέτοιου είδους φρέσκων τροφίμων, οι πολύ 
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να εξαιρούνται 
από τον στόχο μείωσης της παρούσας οδηγίας. 

Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα χύδην 
ξηρών τροφίμων επιτελούν λειτουργίες πέραν της απλής μεταφοράς τέτοιου είδους τροφίμων 
(π.χ. ατομικό ζύγισμα). Ωστόσο, οι εν λόγω σακούλες μεταφοράς μπορούν επίσης να 
εντείνουν σημαντικά τη δημιουργία απορριμμάτων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να μειωθούν 
(αλλά δεν προτείνεται συγκεκριμένος στόχος) ή να αντικατασταθούν προοδευτικά από 
σακούλες μεταφοράς κατασκευασμένες από υλικά βιολογικής προέλευσης και 
λιπασματοποιήσιμα υλικά που παράγονται με βιώσιμη χρήση πόρων, ή από ανακυκλωμένο 
χαρτί.

7. Είναι η λύση τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά;
Τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά υλικά συχνά παρουσιάζονται ως λύση για το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλούν οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Αν και τα 
βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά δημιουργούν μικρότερο πρόβλημα όταν καταλήγουν στο 
περιβάλλον σε σύγκριση με τα συμβατικά πλαστικά, η καταφυγή στα υλικά αυτά δεν 
αντιμετωπίζει τη νοοτροπία της απόρριψης μετά από μία χρήση, η οποία κρύβεται πίσω από 
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την υπερβολική κατανάλωση πλαστικών σακουλών, και ενδέχεται ακόμη και να νομιμοποιεί 
εσφαλμένα αυτήν την αλόγιστη χρήση. Επιπλέον, τα υλικά αυτά χρήζουν επίσης ορθής 
επεξεργασίας, η οποία προϋποθέτει καταρχήν χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων. 
Προκειμένου να αναγνωριστούν τα πιθανά οφέλη των βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών 
υλικών σε σύγκριση με τα συμβατικά πλαστικά, και να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα η 
υπερκατανάλωση, η εισηγήτρια προτείνει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη που έχουν 
καθιερώσει χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων να μειώσουν την τιμή που 
χρεώνεται για βιοαποικοδομήσιμες λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά ποσοστό έως 
και 50% σε σύγκριση με τις συμβατικές.

Επίσης, οι απαιτήσεις όσον αφορά τις βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες πρέπει να 
τροποποιηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο τα υλικά βιολογικής προέλευσης, τα 
οποία παράγονται από φυσικές ουσίες και είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμα εντός 
καθορισμένου χρονικού διαστήματος θα θεωρούνται βιοαποικοδομήσιμα. Εκείνο δε που έχει 
σημασία είναι ότι τα υλικά αυτά πρέπει να παράγονται με βιώσιμη χρήση των πόρων. 
Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή το καθήκον να θεσπίσει, μέσω πράξης 
κατ’ εξουσιοδότηση, κριτήρια για την παραγωγή υλικών βιολογικής προέλευσης με βιώσιμη 
χρήση των πόρων.

8. Σταδιακή κατάργηση των παραπλανητικών λύσεων: «οξο-βιοαποικοδομήσιμα» 
πλαστικά 
Τα «οξο-βιοαποικοδομήσιμα» πλαστικά δεν βιοαποικοδομούνται στο φυσικό περιβάλλον, 
αλλά απλώς διασπώνται σε δευτερογενή μικροπλαστικά. Ως εκ τούτου, είναι παραπλανητικός 
ο χαρακτηρισμός των εν λόγω υλικών ως «βιοαποικοδομήσιμων». Η διάσπαση μετατρέπει τα 
ορατά απορρίμματα σε αόρατα. Αυτό δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα των αποβλήτων, 
αλλά μάλλον εντείνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από πλαστικά υλικά. Συνεπώς, τα «οξο-
βιοαποικοδομήσιμα» πλαστικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υλικά συσκευασίας. 

9. Υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών για συσκευασίες στο σύνολό τους
Η εισηγήτρια προτείνει να επωφεληθούμε από την ευκαιρία της τροποποίησης της οδηγίας 
για τις συσκευασίες ώστε να στοχεύσουμε στην πρόληψη όχι μόνο σε ποσοτικό αλλά και σε 
ποιοτικό επίπεδο. Προκειμένου να μειωθεί η έκθεση των ευρωπαίων πολιτών σε επικίνδυνες 
ουσίες και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταλήξουν τέτοιες ουσίες στο περιβάλλον στο 
στάδιο των αποβλήτων, οι συσκευασίες στο σύνολό τους θα πρέπει να μην περιέχουν πλέον 
ουσίες που είναι καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή ή αποτελούν 
ενδοκρινικούς διαταράκτες.

10. Δυνατότητα των κρατών μελών να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο
Παρότι χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 
υπερκατανάλωσης πλαστικών σακουλών, ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να 
προχωρήσουν και πέραν των κοινών στόχων μείωσης στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα, όπως φόρους, καθώς και 
περιορισμούς εμπορίας, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.


