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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την παρούσα οδηγία προσφέρεται μία ευκαιρία για τη δημιουργία ενός ομοιογενούς 
νομοθετικού περιβάλλοντος και τίθεται ο στόχος της εξασφάλισης νομοθετικής βεβαιότητας 
τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους χρήστες αυτού του πολύ διαδεδομένου τύπου 
συσκευασίας.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του περιεχομένου, ιδίως όσον 
αφορά την ανάγκη να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου στον παραγωγικό τομέα και σε 
ολόκληρο τον κλάδο που χρησιμοποιεί το προϊόν αυτό, από τον τομέα των μεγάλων 
αλυσίδων διανομής έως τον τελικό καταναλωτή. 

Παρά τον πολύπλοκο χαρακτήρα της αγοράς του προϊόντος "πλαστική σακούλα", το μέτρο 
έχει καταγράψει με ακρίβεια το μεγαλύτερο μέρος της χρήσεως του διαδεδομένου αυτού 
είδους συσκευασίας που εμπίπτει σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την πιο γνωστή και 
διαδεδομένη, η οποία αφορά τα προϊόντα πάχους μεταξύ 11 και 50 μικρομέτρων με κύριο 
προϊόν τις γνωστές σε όλους σακούλες για τα ψώνια, και την ειδικότερη αλλά εξ ίσου 
σημαντική κατηγορία των 'υπερελαφρών' σακουλών πάχους μεταξύ 1 και 10 μικρομέτρων, οι 
οποίες προορίζονται κατ' εξοχήν για τη συσκευασία οπωροκηπευτικών προϊόντων που 
πωλούνται σε χύδην κατάσταση.

Ο συντάκτης συμφωνεί και με τις δύο γενικές προσεγγίσεις στην πρόταση όσον αφορά, 
αφενός τις πλαστικές σακούλες με πάχος το οποίο κυμαίνεται από 11 έως 49 μικρόμετρα και, 
αφετέρου, τον στόχο της σταδιακής μείωσης στη διάδοση και, κατά συνέπεια, στη χρήση 
αυτού του προϊόντος. Θεωρείται ότι οι σακούλες, οι οποίες βάσει διαστάσεων και βάρους 
εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία αλλά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 13432 (2002), 
πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εφόσον δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ούτε για να μεταφέρουν εμπορεύματα από το σημείο πώλησης, αλλά ούτε, 
στη συνέχεια, ως δοχεία συλλογής οργανικών αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 
2008/98/ΕΚ (οδηγία για τα απόβλητα).

Εξάλλου, αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι σακούλες πάχους από 1 
έως 10 μικρόμετρα ως μέσα τα οποία χρησιμεύουν για τη συσκευασία οπωροκηπευτικών 
προϊόντων που πωλούνται σε χύδην κατάσταση και τα οποία αποτελούν μεν σοβαρή 
εναλλακτική λύση στο φαινόμενο της υπερσυσκευασίας αλλά, ταυτόχρονα, τηρούν όλες τις 
στοιχειώδεις υγειονομικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες κατά την πώληση χύδην 
προϊόντων διατροφής. Ο συντάκτης θεωρεί ότι η σταδιακή μείωση αυτού του προϊόντος 
πρέπει να γίνει με ρυθμό και κατά τρόπο που να δώσει τον απαραίτητο χρόνο στην αγορά να 
το αντικαταστήσει με άλλο βιοδιασπώμενο υλικό που μπορεί να λιπασματοποιηθεί.

Ήδη η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της (COM 2012/582) με τίτλο «Μια ισχυρότερη 
ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη», περιλαμβάνει το 
κεφάλαιο των βιολογικών προϊόντων στο σημείο εκκίνησης για την ανάληψη των δράσεων 
προτεραιότητας υπέρ της στήριξης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ειδικότερα, 
η Επιτροπή αναφέρει ότι: "οι βιομηχανίες βιοπροϊόντων χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή εφαρμόζουν βιοτεχνολογικές διεργασίες κατά τις οικείες διαδικασίες παραγωγής. 
Τα βιοπροϊόντα προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα 
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και το περιβάλλον." καθώς επίσης, ότι: "η αύξηση του όγκου βιοτεχνολογικών χημικών 
προϊόντων στην ΕΕ έως το 2020, συμπεριλαμβανομένων των βιοπλαστικών, των 
βιολιπαντικών, των βιοδιαλυτών, των βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών και των χημικών 
πρώτων υλών, εκτιμάται σε 5,3% ετησίως, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αγοράς αξίας 
40 δισεκατομμυρίων ευρώ και περισσοτέρων από 90 000 θέσεις εργασίας, μόνο στο πλαίσιο 
της βιοχημικής βιομηχανίας."

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

(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 
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σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
94/62/ΕΚ. Η μείωση αυτή θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ λεπτών 
και πολύ λεπτών σακουλών μεταφοράς 
και με τέτοια ταχύτητα ώστε η αγορά να 
μπορέσει να βρει βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις συσκευασίας αντί των πολύ 
λεπτών σακουλών μεταφοράς, οι οποίες 
θα ικανοποιούν τις προσδοκίες των 
καταναλωτών σε θέματα υγιεινής και 
φρεσκάδας, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να οδηγήσει η μείωση σε 
υπερσυσκευασία καθώς η βιομηχανία 
επιδιώκει να προστατεύσει την παραγωγή 
στην πηγή.

__________________ __________________
7 ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3. 7ΕΕ L 312 , 22.11.2008, σ. 3.

Or. en

Τροπολογία 2

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 
παρέχουν δωρεάν πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς, με εξαίρεση τις λεπτές 
σακούλες που τηρούν το πρότυπο EN 
13432 (2002) και μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ως συσκευασίες 
οργανικών αποβλήτων σύμφωνα με την 
οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα, 
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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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) 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

Τροπολογία 4

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 
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μπορούν να εντείνουν σημαντικά τη 
δημιουργία απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να μειωθούν ή να 
αντικατασταθούν σταδιακά από 
συσκευασίες οι οποίες κατασκευάζονται 
από υλικά βιολογικής προέλευσης και 
λιπασματοποιήσιμα υλικά τα οποία 
παράγονται με βιώσιμη χρήση πόρων, ή 
από ανακυκλωμένο χαρτί, εφόσον αυτό 
διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο και με 
τέτοια ταχύτητα ώστε η αγορά να 
μπορέσει να βρει βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις συσκευασίας, προκείμενου να 
αποφευχθεί η υπερσυσκευασία των 
προϊόντων στην πηγή.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Τα μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς δεν θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της 
παραγωγής συσκευασιών και, επομένως, η 
μεταβατική περίοδος για τη μείωση και 
αντικατάσταση πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τον χρόνο που χρειάζεται 
η αγορά για να προσαρμοστεί στη μείωση 
αυτή και, κυρίως, την ικανότητα της 
βιομηχανίας συσκευασίας να παράσχει 
αποδεκτά εναλλακτικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η προώθηση των λεπτών και πολύ 
λεπτών πλαστικών σακουλών που τηρούν 
το πρότυπο E13432 σχετικά με τα 
βιοδιασπώμενα προϊόντα συνάδει με τους 
στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με 
μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία 
για την ανάπτυξη και την οικονομική 
ανάκαμψη και με τις ευρωπαϊκές 
προσπάθειες για αποκατάσταση της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και 
προώθηση της ανάκαμψης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αύξηση του όγκου των 
χημικών προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης στην ΕΕ έως το 2020 
υπολογίζεται στο 5,3% ανά έτος, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αγοράς 
αξίας 40 δισεκατομμυρίων ευρώ η οποία 
παρέχει 90.000 θέσεις εργασίας μόνο στο 
βιοχημικό κλάδο·

Or. en

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: 
σακούλες από πλαστικά υλικά όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011* της 
Επιτροπής, με πάχος τοιχώματος από 11 
έως 50 μικρά, οι οποίες διατίθενται σε 
καταναλωτές στο σημείο πώλησης 
εμπορευμάτων ή προϊόντων.
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Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται νέο σημείο 
2β:

«πολύ 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 από 1 έως 10 μικρά, οι οποίες 
διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 3, παρεμβάλλεται νέα 
παράγραφος 2γ:

Οι λεπτές σακούλες που τηρούν το 
πρότυπο EN 13432 (2002) και μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν ως 
συσκευασίες οργανικών αποβλήτων 
σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ για 
τα απόβλητα εξαιρούνται από την 
παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en


