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Τροπολογία 1
Sonia Alfano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/99/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού 
δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 2
Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών έχει λάβει και χαρακτηρίσει 
παραδεκτές 114 αναφορές κατά την 
περίοδο 2004-2010 οι οποίες 
καταγγέλλουν παραβάσεις αυτού του 
ρυθμιστικού πλαισίου από τα εξής κράτη 
μέλη: Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, 
Ιρλανδία (περισσότερες από 10 αναφορές), 
Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, 
Ρουμανία, Γερμανία (3-10 αναφορές), 
Αυστρία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Μάλτα, 
Πορτογαλία και Σλοβακία (από μία 
αναφορά),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών έχει λάβει και χαρακτηρίσει 
παραδεκτές 114 αναφορές κατά την 
περίοδο 2004-2010 οι οποίες 
καταγγέλλουν παραβάσεις αυτού του 
ρυθμιστικού πλαισίου από τα εξής κράτη 
μέλη: Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, 
Ιρλανδία (περισσότερες από 10 αναφορές
για το καθένα), Βουλγαρία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Πολωνία, Ρουμανία, Γερμανία 
(3-10 αναφορές για το καθένα), Αυστρία, 
Ουγγαρία, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία 
και Σλοβακία (από μία αναφορά),

Or. en
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Τροπολογία 3
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα
αποτελούν την κύρια ομάδα αναφορών που 
υποβάλλονται εξ αυτών δε οι σχετικές με 
τα απόβλητα συνιστούν μία σημαντική 
υπο-ομάδα και ότι ανησυχίες σχετικά με τα 
απόβλητα απασχολούν άμεσα τους πολίτες 
σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, 
κυρίως όσον αφορά τις επιτρεπόμενες
διαδικασίες για νέες εγκαταστάσεις 
διαχείρισης των αποβλήτων ή για τη 
λειτουργία των ήδη υφισταμένων ενώ 
έπονται οι ανησυχίες σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων εν γένει,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
σχετικά με τη βασική προστασία 
περιβαλλοντικών ζητημάτων και 
ζητημάτων υγείας αποτελούν την κύρια 
ομάδα αναφορών που υποβάλλονται, εξ 
αυτών δε οι σχετικές με τα απόβλητα 
συνιστούν μία σημαντική υπο-ομάδα και 
ότι ανησυχίες σχετικά με τα απόβλητα 
απασχολούν άμεσα τους πολίτες και σε 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, κυρίως 
όσον αφορά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τη βασική προστασία 
της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος που επιτρέπουν
διαδικασίες για νέες εγκαταστάσεις 
διαχείρισης των αποβλήτων ή για τη 
λειτουργία των ήδη υφισταμένων ενώ 
έπονται οι ανησυχίες σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων εν γένει,

Or. en

Τροπολογία 4
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο 
πρόσφατοι αριθμοί της Eurostat (2009) 
δείχνουν ότι οι πολίτες της ΕΕ παράγουν 
κατά μέσο όρο 513 κιλά απορριμμάτων 
ετησίως και ότι πολλά νέα κράτη μέλη 
είναι κάτω αυτού του μέσου όρου ενώ οι 
περισσότερο εκβιομηχανισμένες χώρες 
βρίσκονται στην κορυφή,

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 5
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
αυτές οι οποίες παράγουν τα περισσότερα 
απόβλητα έχουν και τα υψηλότερα 
ποσοστά ανακύκλωσης, 
λιπασματοποίησης και αποτέφρωσης των 
αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας, ενώ 
τα ποσοστά υγειονομικής ταφής 
πλησιάζουν το μηδέν ή είναι ήδη 
μηδενικά ενώ, αντίθετα, τα κράτη μέλη 
των οποίων η παραγωγή αποβλήτων είναι 
μικρότερη βρίσκονται στην κορυφή όσον 
αφορά την υγειονομική ταφή και 
παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά 
ανακύκλωσης ή ακόμα και αποτέφρωσης,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι 
αποτεφρωτήρες πάσχουν από έλλειψη 
κατάλληλης υποδομής για διαχωρισμό 
και επεξεργασία των αποβλήτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν φαίνεται να 
υπάρχουν σαφή όρια ως προς το είδος 
των αποβλήτων που αποτεφρώνονται και 
εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες 
σχετικά με την τύχη της τοξικής στάχτης



PE467.326v01-00 6/38 AM\871710EL.doc

EL

που προκύπτει από την αποτέφρωση,

Or. en

Τροπολογία 7
Sonia Alfano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία
2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία 
του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού 
δικαίου ορίζει έναν ελάχιστο αριθμό 
σοβαρών αδικημάτων που σχετίζονται με 
το περιβάλλον και απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να προβλέψουν περισσότερο 
αποτρεπτικές ποινικές ποινές γι' αυτό το 
είδος αδικήματος όταν διαπράττεται εκ 
προθέσεως ή ως αποτέλεσμα μεγάλης 
αδιαφορίας,

Or. en

Τροπολογία 8
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένες περιοχές, όπως στην Καμπανία 
της Ιταλίας,  η πρόοδος στην κατεύθυνση 
της μείωσης των αποβλήτων και της 
ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων 
υπήρξε ελάχιστη και ότι οικιακά και 
λοιπά απόβλητα εξακολουθούν να 
μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής 
ταφής αδιακρίτως, σε ορισμένες δε 
περιπτώσεις είναι, κατά τα φαινόμενα, 
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αναμεμιγμένα με διάφορους τύπους 
βιομηχανικών αποβλήτων,

Or. en

Τροπολογία 9
Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των 
οικιακών αποβλήτων πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, που βασίζεται στην πρόληψη, 
τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακύκλωση και την ανάκτηση (π.χ. 
ενέργειας), και τη διάθεση, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της WFD,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των 
οικιακών αποβλήτων πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, που βασίζεται στην πρόληψη, 
τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακύκλωση, την ανάκτηση (π.χ. 
ενέργειας), και τη διάθεση, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της WFD,

Or. en

Τροπολογία 10
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι «μία Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους» αποτελεί έναν από τους 
εμβληματικούς στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και ότι η WFD 
καθιερώνει τον στόχο του 50% για την 
ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων ο 
οποίος έως το 2020 πρέπει να έχει 
επιτευχθεί σε όλα τα κράτη μέλη,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι «μία Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους» αποτελεί έναν από τους 
εμβληματικούς στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και ότι η WFD 
καθιερώνει τον στόχο του 50% για την 
ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων ο 
οποίος έως το 2020 πρέπει να έχει 
επιτευχθεί σε όλα τα κράτη μέλη,
αναγνωρίζοντας ότι αναπτύσσοντας την 
ΕΕ σε μια κυκλική και πράσινη οικονομία 
η οποία χρησιμοποιεί τα απόβλητα ως 
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έναν πόρο, αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
του στόχου της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων, 

Or. en

Τροπολογία 11
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
οικονομικών πόρων και οι ατελέσφορες 
διοικητικές διαδικασίες είναι δύο από 
τους κύριους λόγους της αποτυχίας της
καθιέρωσης ενός πεδίου διαχείρισης των 
αποβλήτων σύμφωνα με την WFD,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφοροι λόγοι για την αποτυχία της 
καθιέρωσης ενός πεδίου διαχείρισης των 
αποβλήτων σύμφωνα με την WFD, αυτοί 
οι λόγοι περιλαμβάνουν έλλειψη: 
εφαρμογής και επιβολής, κατάλληλα 
καταρτισμένου προσωπικού σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, συντονισμού 
σε εθνικό επίπεδο, ενός συστήματος 
προστίμων καθώς και μη κατάλληλων 
ελέγχων σε επίπεδο ΕΕ, 

Or. en

Τροπολογία 12
Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη
οικονομικών πόρων και οι ατελέσφορες 
διοικητικές διαδικασίες είναι δύο από τους 
κύριους λόγους της αποτυχίας της 
καθιέρωσης ενός πεδίου διαχείρισης των 
αποβλήτων σύμφωνα με την WFD,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη παροχή 
επαρκών οικονομικών πόρων και οι 
ατελέσφορες διοικητικές διαδικασίες έχουν 
αναγνωρισθεί ως δύο από τους κύριους 
λόγους της αποτυχίας της καθιέρωσης ενός 
πεδίου διαχείρισης των αποβλήτων 
σύμφωνα με την WFD,
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Or. en

Τροπολογία 13
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
οικονομικών πόρων και οι ατελέσφορες 
διοικητικές διαδικασίες είναι δύο από τους 
κύριους λόγους της αποτυχίας της 
καθιέρωσης ενός πεδίου διαχείρισης των 
αποβλήτων σύμφωνα με την WFD,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
οικονομικών πόρων και οι ατελέσφορες 
διοικητικές διαδικασίες είναι δύο από τους 
κύριους λόγους της αποτυχίας της 
καθιέρωσης ενός πεδίου διαχείρισης των 
αποβλήτων σύμφωνα με την WFD,
παραβλέποντας, κατ' αυτό τον τρόπο, τις 
ευκαιρίες ορθής διαχείρισης των 
αποβλήτων για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και των λοιπών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τη 
μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από 
εισαγόμενες πρώτες ύλες, 

Or. en

Τροπολογία 14
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
σημαντικός παράγοντας, που συχνά 
παραβλέπεται, είναι το ότι η βιομηχανία 
ανακύκλωσης προσφέρει δυναμικό έως και 
μισού εκατομμυρίου θέσεων 
απασχόλησης, δεδομένου ότι ορισμένοι 
τύποι αποβλήτων αποτελούν παραγωγικό 
πόρο ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της βιωσιμότητας του 
περιβάλλοντος,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
σημαντικός παράγοντας, που συχνά 
παραβλέπεται, είναι το ότι η βιομηχανία 
ανακύκλωσης προσφέρει δυναμικό έως και 
μισού εκατομμυρίου θέσεων 
απασχόλησης, δεδομένου ότι ορισμένοι 
τύποι αποβλήτων αποτελούν παραγωγικό 
πόρο ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της βιωσιμότητας του 
περιβάλλοντος, και συμβάλλει στη 
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μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία,

Or. en

Τροπολογία 15
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση 
των οργανικών αποβλήτων στην ΕΕ
ευρίσκεται ακόμα σε εμβρυώδες στάδιο 
και ότι τα ισχύοντα νομοθετικά μέσα 
πρέπει να αναπτυχθούν και οι τεχνικές να 
καταστούν αποτελεσματικότερες,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 
για την καλύτερη διαχείριση των 
οργανικών αποβλήτων στην ΕΕ διατίθεται 
και έχει εφαρμοσθεί στη Δανία, στο 
Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τα ισχύοντα 
νομοθετικά μέσα πρέπει να αναπτυχθούν
ώστε να καταστεί δυνατόν τα οργανικά 
απόβλητα να αποτελέσουν μέρος της 
οικονομίας που θα βασίζεται στη 
βιοκαλλιέργεια,

Or. en

Τροπολογία 16
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με τη Σύμβαση του Aarhus, οι πολίτες 
έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για 
την κατάσταση που επικρατεί εντός της 
επικράτειας των κρατών τους και είναι 
καθήκον των αρχών να παρέχουν 
πληροφορίες και να ενθαρρύνουν τους 
πολίτες ώστε να υιοθετήσουν υπεύθυνη 
στάση και συμπεριφορά· ότι σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/35/ΕΚ τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι στο κοινό παρέχονται 
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εγκαίρως ουσιαστικές ευκαιρίες 
συμμετοχής στην κατάρτιση και 
τροποποίηση ή επανεξέταση των σχεδίων 
ή προγραμμάτων που απαιτείται να 
εκπονηθούν,

Or. en

Τροπολογία 17
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παράνομη διάθεση αποβλήτων έχει 
επίσης καταστεί μέρος των 
δραστηριοτήτων του οργανωμένου 
εγκλήματος, πράγμα το οποίο θέτει 
ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των 
αρμόδιων αρχών και, όσον αφορά τα 
βιομηχανικά απόβλητα, της συνεργίας 
της βιομηχανίας,

Or. en

Τροπολογία 18
Sonia Alfano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παράνομη διάθεση αποβλήτων έχει 
επίσης καταστεί μέρος των 
δραστηριοτήτων του οργανωμένου 
εγκλήματος, πράγμα το οποίο θέτει 
ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των 
αρμόδιων αρχών και, όσον αφορά τα 
βιομηχανικά απόβλητα, της συνεργίας 
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της βιομηχανίας,

Or. en

Τροπολογία 19
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες 
διαδικασίες επιθεώρησης και ελέγχου που 
αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν ότι τα 
οικιακά απόβλητα δεν μολύνονται από 
τοξικά απόβλητα ορισμένες φορές είναι 
ανίσχυρες ή ανύπαρκτες, οδηγώντας στη 
μόλυνση των χώρων υγειονομικής ταφής 
και των αποτεφρωτήρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει να τονισθεί ότι 
απαγορεύεται αυστηρά η μέσω 
αποτέφρωσης διάθεση τοξικών 
αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που έχουν 
σχεδιαστεί για την καύση οικιακών 
απορριμμάτων,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες 
διαδικασίες επιθεώρησης και ελέγχου που 
αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν ότι τα 
οικιακά απόβλητα δεν μολύνονται από 
τοξικά απόβλητα ορισμένες φορές είναι 
ανίσχυρες ή ανύπαρκτες, οδηγώντας στη 
μόλυνση των χώρων υγειονομικής ταφής 
και των αποτεφρωτήρων·

Or. en

Τροπολογία 20
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
κύριους παράγοντες που ευθύνονται για 
την κατάσταση αυτή είναι η έλλειψη 
ενάργειας, διοικητικής ικανότητας και 
δημοσιονομικών και άλλων πόρων σε 
τοπικό επίπεδο,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
κύριους παράγοντες που ευθύνονται για 
την κατάσταση αυτή είναι η έλλειψη 
ενημέρωσης και ενάργειας, διοικητικής 
ικανότητας και δημοσιονομικών και άλλων 
πόρων σε τοπικό επίπεδο,
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Or. fr

Τροπολογία 21
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
από την κακή διαχείριση των αποβλήτων 
είναι υψηλό οι δε εξαγωγές των 
πλεονασματικών αποβλήτων από τη μία 
περιοχή στην άλλη είναι πολύ δαπανηρές 
(σε μία περίπτωση το πρόσθετο κόστος 
υπολογίστηκε σε 1.1 δισ. ευρώ),

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
από την κακή διαχείριση των αποβλήτων 
είναι υψηλό και ότι ένα τοπικό σύστημα 
ικανό να ολοκληρώνει τον πλήρη κύκλο 
παράγει αποτέλεσμα που δημιουργεί 
σημαντικές οικονομίες,

Or. it

Τροπολογία 22
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΒ. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι 
νομικές διαδικασίες μπορούν να κινηθούν 
μόνο μετά την έγκριση ενός σχεδίου από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
ότι είναι δύσκολο να κατανοήσουν οι 
πολίτες ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παρέμβει 
έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και
χορηγηθεί η άδεια,

ΛΒ. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι 
νομικές διαδικασίες μπορούν να κινηθούν 
μόνο μετά την έγκριση ενός σχεδίου από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
ότι είναι δύσκολο να κατανοήσουν οι 
πολίτες ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παρέμβει 
έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και
εγκριθεί το σχέδιο από τα κράτη μέλη,

Or. fr

Τροπολογία 23
Erminia Mazzoni
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
εκφράζουν συχνά τις ανησυχίες τους κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας δημόσιας 
διαβούλευσης και της εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι
επισημάνσεις των πολιτών κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας δημόσιας 
διαβούλευσης και της εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με 
τις τοποθεσίες που προβλέπονται  για τη 
δημιουργία νέων χώρων υγειονομικής 
ταφής αφορούν πιθανές παραβιάσεις σε 
προστατευόμενες περιοχές, όπως στην 
περίπτωση του χώρου υγειονομικής 
ταφής στο εθνικό πάρκο του Βεζούβιου, 
δηλαδή φόβους για τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα 
ζωής, 

Or. it

Τροπολογία 24
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
σχεδιαζόμενες τοποθεσίες για νέους 
χώρους υγειονομικής ταφής 
αμφισβητούνται επειδή οι αναφέροντες 
αισθάνονται ότι τούτο καταπατά 
προστατευόμενες περιβαλλοντικές ή 
πολιτιστικές ζώνες, όπως φαίνεται από 
αναφορές που αφορούν σχέδιο 
κατασκευής νέου χώρου υγειονομικής 
ταφής στο εθνικό πάρκο του Βεζούβιου,

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 25
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
σχεδιαζόμενες τοποθεσίες για νέους 
χώρους υγειονομικής ταφής 
αμφισβητούνται επειδή οι αναφέροντες 
αισθάνονται ότι τούτο καταπατά 
προστατευόμενες περιβαλλοντικές ή 
πολιτιστικές ζώνες, όπως φαίνεται από 
αναφορές που αφορούν σχέδιο κατασκευής 
νέου χώρου υγειονομικής ταφής στο 
εθνικό πάρκο του Βεζούβιου,

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
σχεδιαζόμενες τοποθεσίες για νέους 
χώρους υγειονομικής ταφής 
αμφισβητούνται επειδή οι αναφέροντες 
αισθάνονται ότι τούτο καταπατά 
προστατευόμενες περιβαλλοντικές ή 
πολιτιστικές ζώνες, όπως φαίνεται από 
αναφορές που αφορούν σχέδιο κατασκευής 
νέου χώρου υγειονομικής ταφής στο 
εθνικό πάρκο του Βεζούβιου,
λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα, οι 
υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής 
στο εθνικό πάρκο θα πρέπει 
κατεπειγόντως να κλείσουν και η περιοχή 
θα πρέπει να καθαρισθεί και να 
αποκατασταθεί,

Or. en

Τροπολογία 26
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
φοβούνται αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία και την ευεξία τους, γεγονός το 
οποίο εξηγεί εν μέρει κάποια από τα 
κίνητρα των εκστρατειών διαμαρτυρίας 
κατά των τοποθεσιών που έχουν προταθεί 
από τις κρατικές αρχές για τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή νέων 
χώρων υγειονομικής ταφής,

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 27
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τονίζεται ότι 
η υγειονομική ταφή πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως εσχάτη λύση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές αρχές 
σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία έχουν 
καθυστερήσει σε ό,τι αφορά την πρόληψη 
της παραγωγής αποβλήτων, την 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, 
μπορεί να πιεστούν να επεκτείνουν τους 
υπάρχοντες χώρους υγειονομικής ταφής, 
έστω και αν δεν είναι σύμμορφοι προς την 
οδηγία, και να δημιουργήσουν νέους 
βραχυπρόθεσμα ως μέθοδο αποδόμησης 
των απορριμμάτων,

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τονίζεται ότι 
η υγειονομική ταφή πρέπει να αποτελεί 
εσχάτη λύση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κρατικές αρχές σε ορισμένα κράτη μέλη, 
τα οποία έχουν καθυστερήσει σε ό,τι 
αφορά την πρόληψη της παραγωγής 
αποβλήτων, την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση, μπορεί να πιεστούν 
να επεκτείνουν τους υπάρχοντες χώρους 
υγειονομικής ταφής, έστω και αν δεν είναι 
σύμμορφοι προς την οδηγία, και να 
δημιουργήσουν νέους βραχυπρόθεσμα ως 
μέθοδο αποδόμησης των απορριμμάτων,

Or. it

Τροπολογία 28
Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
αποτεφρωτήρων που ευρίσκεται χαμηλά 
στην ιεράρχηση των τρόπων διάθεσης των 
αποβλήτων είναι καθιερωμένη και 
αποδεκτή από τους πολίτες στις χώρες οι 
οποίες θεωρούνται ότι έχουν επιτύχει 
υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με την 
WFD, οι οποίες ανακτούν ενέργεια με το 
μέσο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χώρες οι οποίες μέχρι τώρα δεν κάνουν 
χρήση της αποτέφρωσης μπορεί να

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
αποτεφρωτήρων που ευρίσκεται χαμηλά 
στην ιεράρχηση των τρόπων διάθεσης των 
αποβλήτων είναι καθιερωμένη και 
αποδεκτή από τους πολίτες σε ορισμένες
χώρες οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν 
επιτύχει υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με 
την WFD, οι οποίες ανακτούν ενέργεια με 
το μέσο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χώρες οι οποίες μέχρι τώρα δεν κάνουν 
χρήση της αποτέφρωσης μπορεί να



AM\871710EL.doc 17/38 PE467.326v01-00

EL

θεωρήσουν αναγκαίο και επωφελές να το 
πράξουν για να αντιμετωπίσουν τα 
συσσωρευμένα απορρίμματα,

επιλέξουν να το πράξουν για να 
αντιμετωπίσουν τα συσσωρευμένα 
απορρίμματα,

Or. en

Τροπολογία 29
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς οι 
δημόσιες αρχές επιλέγουν συχνά περιοχές 
που πλήττονται ήδη από έντονη 
ατμοσφαιρική ρύπανση για την 
εγκατάσταση αποτεφρωτήρων, βάσει της 
λογικής «η ζημιά έχει ήδη γίνει, επομένως 
περισσότερη ρύπανση δεν θα έχει καμία 
διαφορά», η διερεύνηση εναλλακτικών 
τρόπων διάθεσης των αποβλήτων και 
παραγωγής ενέργειας μέσω της 
μεθανοποίησης συχνά παραβλέπεται,

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
εγκατάστασης αποτεφρωτήρων, οι 
κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν 
ανησυχίες για τις επιπτώσεις των 
εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
σωρευτικές συνέπειες στην υγεία των 
κατοίκων της περιοχής δεν θα πρέπει να 
αγνοούνται και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις η διερεύνηση 
εναλλακτικών τρόπων διάθεσης των 
αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας
έχουν χαμηλή προτεραιότητα,

Or. en

Τροπολογία 30
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΖ a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επικέντρωση στην αποτέφρωση για την 
παραγωγή ενέργειας παρόλ’ αυτά 
αποτελεί έναν περισσότερο πολυέξοδο 
τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων από 
ό,τι η πρόληψη, η ανακύκλωση και η 
επαναχρησιμοποίηση στις οποίες θα 
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πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σύμφωνα 
με την ιεράρχηση των αποβλήτων της 
WFD,

Or. en

Τροπολογία 31
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 
ανακύκλωσης και διατήρησης που έχουν 
καθοριστεί νόμιμα είναι η ενεργός 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, η 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών και η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού,

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 
ανακύκλωσης και διατήρησης που έχουν 
καθοριστεί νόμιμα είναι η ενεργός 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, η 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών και η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού, και αυτό 
μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης του 
κοινού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

Or. fr

Τροπολογία 32
Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
εκθέσεις των διερευνητικών αποστολών 
της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με 
ζητήματα αποβλήτων επισημαίνουν την 
ανεπαρκή ή την ανύπαρκτη επικοινωνία 
μεταξύ πολιτών και αρχών, που άλλωστε 
καταδεικνύεται και από τις βίαιες
διαδηλώσεις των πολιτών που
αναφέρονται στον Τύπο,

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
εκθέσεις των διερευνητικών αποστολών 
της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με 
ζητήματα αποβλήτων επισημαίνουν την 
ανεπαρκή ή την ανύπαρκτη επικοινωνία 
μεταξύ πολιτών και αρχών, που, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
οδηγήσουν σε τεταμένες καταστάσεις 
καθώς και σε διαδηλώσεις των πολιτών
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όπως συχνά αναφέρονται στον Τύπο,

Or. en

Τροπολογία 33
Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Bairbre de Brún, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
εκθέσεις των διερευνητικών αποστολών 
της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με 
ζητήματα αποβλήτων επισημαίνουν την 
ανεπαρκή ή την ανύπαρκτη επικοινωνία 
μεταξύ πολιτών και αρχών, που άλλωστε 
καταδεικνύεται και από τις βίαιες
διαδηλώσεις των πολιτών που
αναφέρονται στον Τύπο,

ΜΗ. ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
εκθέσεις των διερευνητικών αποστολών 
της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με 
ζητήματα αποβλήτων επισημαίνουν την 
ανεπαρκή ή την ανύπαρκτη επικοινωνία 
μεταξύ πολιτών και αρχών, που, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
οδηγήσουν σε τεταμένες καταστάσεις 
καθώς και σε διαδηλώσεις των πολιτών
όπως συχνά αναφέρονται στον Τύπο,

Or. en

Τροπολογία 34
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΘ. εκτιμώντας ότι υπάρχει ανάγκη 
πλήρους συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων καθώς και αύξησης της 
συνειδητοποίησης εκ μέρους της κοινής 
γνώμης,

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 35
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΘ. εκτιμώντας ότι υπάρχει ανάγκη 
πλήρους συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων καθώς και αύξησης της 
συνειδητοποίησης εκ μέρους της κοινής 
γνώμης,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΜΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΜΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και 
κατά συνέπεια η συνολική κατανάλωση 
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, 
πράγμα το οποίο θέτει μεγαλύτερη πίεση 
στη διαχείριση των αποβλήτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις σ’ αυτό 
το πρόβλημα θα απαιτήσουν, μεταξύ 
άλλων πραγμάτων, μια αυξημένη 
ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή της 
αρχής της ιεράρχησης των αποβλήτων,

Or. en

Τροπολογία 37
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ν
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ν. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών δεν έχει ούτε προληπτική ούτε 
δικαιοδοτική αρμοδιότητα, αλλά είναι 
ικανή να προασπίζεται τα συμφέροντα των 
πολιτών συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες 
αρχές για την εξεύρεση λύσεων ή 
εξηγήσεων για τα ζητήματα που τίθενται 
με τις αναφορές,

Ν. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών δεν έχει ούτε προληπτική ούτε 
δικαιοδοτική αρμοδιότητα, αλλά είναι 
ικανή να προασπίζεται τα συμφέροντα των 
πολιτών, κυρίως όταν προκύπτουν 
προβλήματα στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ, συνεργαζόμενη με τις 
αρμόδιες αρχές για την εξεύρεση λύσεων ή 
εξηγήσεων για τα ζητήματα που τίθενται 
με τις αναφορές,

Or. en

Τροπολογία 38
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
άνευ χρονοτριβής τη WFD στο εθνικό τους 
δίκαιο και να εξασφαλίσουν πλήρη 
συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις της, 
ιδιαίτερα καταρτίζοντας και εφαρμόζοντας 
συνεκτικά σχέδια διαχείρισης των 
αποβλήτων·

1. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
άνευ χρονοτριβής τη WFD στο εθνικό τους 
δίκαιο και να εξασφαλίσουν πλήρη 
συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις της, 
ιδιαίτερα καταρτίζοντας και εφαρμόζοντας 
συνεκτικά σχέδια διαχείρισης των 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκαιρης μετατροπής όλων των τεθέντων 
στόχων εντός του πλαισίου της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 39
Sonia Alfano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
προσεκτικά τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών της οδηγίας 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω του ποινικού δικαίου, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι είναι έγκαιρη και 
αποτελεσματική· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει καινοτόμα μέσα για την 
ποινική δίωξη των περιβαλλοντικών 
αδικημάτων στα οποία διαδραματίζει 
κάποιο ρόλο το οργανωμένο έγκλημα·

Or. en

Τροπολογία 40
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν 
την καθιέρωση μιας προηγμένης 
στρατηγικής για τη διαχείριση των 
αποβλήτων σύμφωνα με τη WFD·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απόβλητα 
και η ρύπανση αποτελούν μια σοβαρή 
απειλή για την ανθρώπινη υγεία και την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος, 
προτρέπει τα κράτη μέλη να επισπεύσουν 
την καθιέρωση μιας προηγμένης 
στρατηγικής για τη διαχείριση των 
αποβλήτων σύμφωνα με τη WFD·

Or. en

Τροπολογία 41
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί συνεπώς από τις κρατικές αρχές να 
αναγνωρίσουν ότι απαιτούνται 
μεγαλύτερες επενδύσεις για την κατάρτιση 
στρατηγικών ορθής διαχείρισης των 
αποβλήτων, και την κατασκευή υποδομών 
και εγκαταστάσεων στα περισσότερα 
κράτη μέλη και εκτιμά ότι πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο δέσμευσης ενός
ποσοστού πόρων του Ταμείου Συνοχής 
για το σκοπό αυτό ή να αναζητηθεί άλλη 
άμεση χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

3. ζητεί συνεπώς από τις κρατικές αρχές να 
αναγνωρίσουν ότι απαιτούνται 
μεγαλύτερες επενδύσεις για την κατάρτιση 
στρατηγικών ορθής διαχείρισης των 
αποβλήτων, και την κατασκευή υποδομών 
και εγκαταστάσεων στα περισσότερα 
κράτη μέλη και εκτιμά ότι είναι σε θέση να 
χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους 
επενδύσεις από μόνες τους μέσω της 
πιθανής θέσπισης ενός πρόσθετου φόρου 
στη συλλογή των αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 42
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
δυνατότητες επιθεώρησης και επιβολής της 
νομοθεσίας σε επίπεδο κρατών μελών και 
ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η 
συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για τα 
απόβλητα και ζητεί συνεπώς από τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους 
για επιθεωρήσεις, ελέγχους και άλλες 
ενέργειες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την 
καλύτερη εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας·

4. εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
δυνατότητες επιθεώρησης και επιβολής της 
νομοθεσίας σε επίπεδο κρατών μελών και 
ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η 
συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για τα 
απόβλητα και ζητεί συνεπώς από τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους 
για επιθεωρήσεις, ελέγχους και άλλες 
ενέργειες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την 
καλύτερη εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας και καλεί την Επιτροπή να 
προβλέψει ειδικές διαδικασίες για την 
πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της 
αρχής της επικουρικότητας στην 
περίπτωση σοβαρής αθέτησης 
υποχρεώσεων εκ μέρους των κρατών 
μελών·

Or. it
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Τροπολογία 43
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να παρασχεθεί στις αρμόδιες αρχές 
καθοδήγηση ώστε να βοηθηθούν στην 
ορθή εφαρμογή του κεκτημένου για τα 
απόβλητα, σημειώνει όμως ότι οι πόροι 
που διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι σαφώς ανεπαρκείς· εκτιμά, συνεπώς, 
ότι πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά 
δημοσιονομικά και διοικητικά μέτρα ώστε 
να υπάρχει καλύτερη καθοδήγηση και 
κατάρτιση των υπαλλήλων των κρατών 
μελών που εργάζονται στον τομέα των 
αποβλήτων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να παρασχεθεί 
στις αρμόδιες αρχές καθοδήγηση ώστε να 
βοηθηθούν στην ορθή εφαρμογή του 
κεκτημένου για τα απόβλητα και προτείνει 
τη δημιουργία εργαλείων αναφοράς για τα 
κράτη μέλη, για παράδειγμα να φαίνεται 
πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι χρειάζονται για 
κάθε τομέα, σημειώνει όμως ότι οι πόροι 
που διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι σαφώς ανεπαρκείς· εκτιμά, συνεπώς, 
ότι πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά 
δημοσιονομικά και διοικητικά μέτρα σε 
εθνικό επίπεδο ώστε να υπάρχει καλύτερη 
καθοδήγηση και κατάρτιση των 
υπαλλήλων των κρατών μελών που 
εργάζονται στον τομέα των αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 44
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να παρασχεθεί στις αρμόδιες αρχές 
καθοδήγηση ώστε να βοηθηθούν στην 
ορθή εφαρμογή του κεκτημένου για τα 
απόβλητα, σημειώνει όμως ότι οι πόροι 
που διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι σαφώς ανεπαρκείς· εκτιμά, συνεπώς, 
ότι πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά 
δημοσιονομικά και διοικητικά μέτρα ώστε 
να υπάρχει καλύτερη καθοδήγηση και 

5. ζητεί από την Επιτροπή να παρασχεθεί 
στις αρμόδιες αρχές καθοδήγηση ώστε να 
βοηθηθούν στην ορθή εφαρμογή του 
κεκτημένου για τα απόβλητα, σημειώνει 
όμως ότι οι πόροι που διατίθενται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σαφώς 
ανεπαρκείς· εκτιμά, συνεπώς, ότι πρέπει να 
ληφθούν συμπληρωματικά δημοσιονομικά 
και διοικητικά μέτρα ώστε να υπάρχει 
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κατάρτιση των υπαλλήλων των κρατών 
μελών που εργάζονται στον τομέα των 
αποβλήτων·

καλύτερη καθοδήγηση και κατάρτιση των 
υπαλλήλων των κρατών μελών που 
εργάζονται στον τομέα των αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 45
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να 
επικεντρώσει στις πιο διαρθρωτικές 
αδυναμίες των κρατών μελών όσον αφορά 
την εφαρμογή των σχετικών με τα 
απόβλητα οδηγιών, όπως στα ανεπαρκή 
δίκτυα εγκαταστάσεων διαχείρισης των 
αποβλήτων, στην υπερβολική χρήση της 
υγειονομικής ταφής ή στα χαμηλά 
ποσοστά ανακύκλωσης·

6. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να 
επικεντρώσει στις πιο διαρθρωτικές 
αδυναμίες των κρατών μελών όσον αφορά 
την εφαρμογή των σχετικών με τα 
απόβλητα οδηγιών, όπως στα ανεπαρκή 
δίκτυα εγκαταστάσεων διαχείρισης των 
αποβλήτων, στην υπερβολική χρήση της 
υγειονομικής ταφής, στην αυξανόμενη 
κατά κεφαλή παραγωγή σκουπιδιών ή 
στα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης·

Or. it

Τροπολογία 46
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να 
επικεντρώσει στις πιο διαρθρωτικές 
αδυναμίες των κρατών μελών όσον αφορά 
την εφαρμογή των σχετικών με τα 
απόβλητα οδηγιών, όπως στα ανεπαρκή 
δίκτυα εγκαταστάσεων διαχείρισης των 
αποβλήτων, στην υπερβολική χρήση της 
υγειονομικής ταφής ή στα χαμηλά 
ποσοστά ανακύκλωσης·

6. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να 
επικεντρώσει στα πλέον κοινά 
προβλήματα των κρατών μελών όσον 
αφορά την εφαρμογή των σχετικών με τα 
απόβλητα οδηγιών, όπως στα ανεπαρκή 
δίκτυα εγκαταστάσεων διαχείρισης των 
αποβλήτων, στην υπερβολική χρήση της 
υγειονομικής ταφής ή στα χαμηλά 
ποσοστά ανακύκλωσης καθώς και στην 
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έλλειψη: εφαρμογής και επιβολής, 
κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, ενός 
συστήματος προστίμων καθώς και μη 
κατάλληλων ελέγχων σε επίπεδο ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 47
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι δεν είναι σκόπιμη η σύσταση 
μιας νέας υπηρεσίας στην ΕΕ για τη 
διαχείριση των αποβλήτων και ότι η 
παρούσα θεσμική διάρθρωση σε επίπεδο 
ΕΕ – η οποία βασίζεται στη Γενική 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής 
και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος ως κέντρου 
πραγματογνωσίας και αριστείας –
παρουσιάζει καλύτερη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας παρόλο ότι πρέπει 
να ενισχυθεί περαιτέρω για καλύτερους 
ελέγχους και επιβολή της νομοθεσίας·

7. εκτιμά ότι δεν είναι σκόπιμη η σύσταση 
μιας νέας υπηρεσίας στην ΕΕ για τη 
διαχείριση των αποβλήτων και ότι η 
παρούσα θεσμική διάρθρωση σε επίπεδο 
ΕΕ – η οποία βασίζεται στη Γενική 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής 
και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος ως κέντρου 
πραγματογνωσίας και αριστείας –
παρουσιάζει καλύτερη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας παρόλο ότι πρέπει 
να διερευνηθούν περαιτέρω τα μέσα για
τη βελτίωση της ενεργούς εποπτείας και
της επιβολής της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 48
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος μπορεί να βοηθήσει στη 

8. εκτιμά ότι ο υφιστάμενος Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος μπορεί να 
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διαδικασία αυτή και να διαδραματίσει 
εποικοδομητικότερο ρόλο μεταφέροντας 
στα κράτη μέλη στρατηγικές διαχείρισης 
των αποβλήτων και εντοπίζοντας, μέσω 
της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των 
προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων 
που έχουν καταρτίσει τα κράτη μέλη προς 
τη νομοθεσία της ΕΕ, τις αδυναμίες τους·

βοηθήσει στη διαδικασία αυτή και να 
διαδραματίσει εποικοδομητικότερο ρόλο 
μεταφέροντας στα κράτη μέλη στρατηγικές 
διαχείρισης των αποβλήτων και 
εντοπίζοντας, μέσω της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης των προγραμμάτων 
διαχείρισης αποβλήτων που έχουν 
καταρτίσει τα κράτη μέλη προς τη 
νομοθεσία της ΕΕ, τις αδυναμίες τους·

Or. en

Τροπολογία 49
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά ότι η στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των αρχών σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει 
σε αποτελέσματα όσον αφορά τα πρότυπα 
καλύτερων πρακτικών· σημειώνει ότι η 
Επιτροπή των Περιφερειών, η Municipal
Waste Europe και η FEAD, η ευρωπαϊκή 
ομοσπονδία που εκπροσωπεί τη 
βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων, 
μπορούν να διαδραματίσουν χρησιμότερο 
ρόλο στην οργάνωση τέτοιων ανταλλαγών 
και τούτο θα βοηθήσει επίσης στη 
δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πληθυσμών που ενδιαφέρονται για την 
ορθή εφαρμογή της πολιτικής για τα 
απόβλητα·

9. εκτιμά ότι η στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των αρχών σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε 
αποτελέσματα όσον αφορά τα πρότυπα 
καλύτερων πρακτικών· σημειώνει ότι η 
Επιτροπή των Περιφερειών, η Europol, το 
δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Εφαρμογή και την Επιβολή της 
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, η
Municipal Waste Europe και η FEAD, η 
ευρωπαϊκή ομοσπονδία που εκπροσωπεί τη 
βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων, 
μπορούν να διαδραματίσουν χρησιμότερο 
ρόλο στην οργάνωση τέτοιων ανταλλαγών 
και τούτο θα βοηθήσει επίσης στη 
δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πληθυσμών που ενδιαφέρονται για την 
ορθή εφαρμογή της πολιτικής για τα 
απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 50
Margrete Auken
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. σημειώνει ότι και οικονομικά 
επιχειρήματα ομιλούν υπέρ του να 
ακολουθηθεί η ιεράρχηση των 
αποβλήτων και επικεντρώνονται πρώτον 
στην πρόληψη, κατόπιν στην 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
πριν την αποτέφρωση για ενέργεια και ότι 
πρέπει να αποφεύγονται όσο είναι 
δυνατόν οι πολυέξοδοι και μη βιώσιμοι 
χώροι υγειονομικής ταφής·

Or. en

Τροπολογία 51
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. υπενθυμίζει ότι η ιεράρχηση του 
κύκλου αποβλήτων αποτελεί κύριο 
στοιχείο στην οδηγία 2008/98/ΕΚ και, 
σύμφωνα με την οδηγία, πρέπει να 
αποτελεί τη βάση για κάθε είδους 
διαχείριση αποβλήτων· σημειώνει ότι και 
οικονομικά επιχειρήματα ομιλούν υπέρ 
του να ακολουθηθεί η ιεράρχηση των 
αποβλήτων και επικεντρώνονται πρώτον 
στην πρόληψη, κατόπιν στην 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
πριν την αποτέφρωση για ενέργεια και ότι 
πρέπει να αποφεύγονται όσο είναι
δυνατόν οι πολυέξοδοι και μη βιώσιμοι 
χώροι υγειονομικής ταφής·

Or. en
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Τροπολογία 52
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν, στο πλαίσιο αυτό, 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
αποβλήτων·

11. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν, στο πλαίσιο αυτό, 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού όσον 
αφορά τα πλεονεκτήματα της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
αποβλήτων, κυρίως ενημερώνοντας 
σχετικά με τις αξίες της επιλεκτικής 
διαλογής, σχετικά με το πραγματικό 
κόστος της συλλογής των οικιακών 
απορριμμάτων και, σε αντιστάθμισμα, 
σχετικά με την οικονομική απόδοση της 
αξιοποίησης αυτών των οικιακών 
απορριμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 53
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτείνει να συμφωνηθεί ένα κοινό 
ενωσιακό πρότυπο για ένα σύστημα 
χρωματιστών κωδίκων για τις κατηγορίες 
των απορριμμάτων για τη διαλογή και 
την ανακύκλωση, ώστε οι πολίτες να 
διευκολυνθούν να συμμετέχουν και να 
κατανοούν καλύτερα τον κύκλο 
κατεργασίας των αποβλήτων· εκτιμά ότι 
τούτο μπορεί να βοηθήσει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
αυξήσουν σημαντικά και ταχέως τα 
ποσοστά ανακύκλωσης·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 54
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. προτείνει ένα νέο σχήμα που θα 
ασχολείται με τις αναφορές που έχουν 
σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων 
εντός της Επιτροπής Αναφορών καθώς 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η 
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 
επεξεργασίας των αποβλήτων και στην 
κατανόησή της, και θεωρεί ότι αυτό 
μπορεί να βοηθήσει τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να αυξήσουν σημαντικά 
και ταχέως τις πρακτικές που αφορούν τη 
διαχείριση των αποβλήτων· αφού οι 
αναφορές έχουν χαρακτηρισθεί 
παραδεκτές, έχουν περάσει από ακρόαση, 
μια πιθανή διερευνητική αποστολή 
καθώς και παρουσίαση της αποστολής, οι 
αναφορές θα αποστέλλονται στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα 
συζητούνται μία φορά το χρόνο σε μικτή 
ακρόαση επιτροπών με την παρουσία του 
αρμόδιου Επιτρόπου για το περιβάλλον· 
τα συμπεράσματα της μικτής ακρόασης 
επιτροπών θα συζητούνται στην 
ολομέλεια μία φορά το χρόνο με σκοπό 
την εξέταση των περιβαλλοντικών 
ανησυχιών των ευρωπαίων πολιτών με 
την παρουσία του αρμόδιου Επιτρόπου 
για το περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 55
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τον άμεσο και 
αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των 
αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των πολιτών για τα στάδια 
προγραμματισμού, προτού ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή 
σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων·

14. ενθαρρύνει τον άμεσο και 
αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των 
αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των πολιτών για τα στάδια 
προγραμματισμού, προτού ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή 
σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων·
πιστεύει ότι η κοινωνία έχει το δικαίωμα 
να συμμετάσχει στους ελέγχους 
παρακολούθησης·

Or. lt

Τροπολογία 56
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τον άμεσο και 
αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των 
αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των πολιτών για τα στάδια 
προγραμματισμού, προτού ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή 
σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων·

14. ενθαρρύνει τον άμεσο και 
αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των 
αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των πολιτών για τα στάδια 
προγραμματισμού, προτού ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή 
σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων, 
κατανοώντας ταυτόχρονα ότι η στάση 
«όχι στη δική μου αυλή» εν προκειμένω 
αποτελεί μεγάλη πρόκληση·

Or. en

Τροπολογία 57
Judith A. Merkies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τον άμεσο και 
αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των 
αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των πολιτών για τα στάδια 
προγραμματισμού, προτού ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή 
σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων·

14. ενθαρρύνει τον άμεσο και 
αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των 
αρμόδιων τοπικών, περιφερειακών, 
εθνικών και διεθνών  αρχών και των 
πολιτών για τα στάδια προγραμματισμού, 
προτού ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την 
κατασκευή σταθμών επεξεργασίας 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 58
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. θεωρεί ότι εάν, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή εκδίδει γνώμη 
μη συμμόρφωσης προς το ευρωπαϊκό 
δίκαιο όσον αφορά ένα έργο επεξεργασίας 
οικιακών απορριμμάτων που εγκρίθηκε 
από τα κράτη μέλη, πρέπει να 
εφαρμόζεται ένα ανασταλτικό 
αποτέλεσμα πριν την πραγματοποίηση 
αυτού του έργου, χρόνος κατά τον οποίο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να εκδώσει 
απόφαση εντός ταχθείσας προθεσμίας·

Or. fr

Τροπολογία 59
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 a. προτρέπει την Επιτροπή να 
υποστηρίξει και να ενισχύσει το δίκτυο 
της εταιρικής σχέσης δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα για σχέδια εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης· ζητεί την υποστήριξη 
της εκστρατείας «καθαρίστε τον κόσμο» 
για την οποία περισσότεροι από 400 ΒΕΚ 
έχουν υπογράψει γραπτή δήλωση 
υποστηρίζοντας το γεγονός, το οποίο 
αναμένεται να βασισθεί στην υποστήριξη 
εκατομμυρίων εθελοντών τον επόμενο 
χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 60
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να 
προτείνει σαφέστερα και ειδικότερα 
κριτήρια σχετικά με την απόσταση που 
μπορούν να έχουν αυτοί οι χώροι 
υγειονομικής ταφής από κατοικίες, σχολεία 
και νοσηλευτικά ιδρύματα, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ισχυρότερες εγγυήσεις 
έναντι δυνητικών κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον· 
έχοντας κατά νου ότι υπάρχει μεγάλος 
αριθμός μεταβλητών και τοπικών 
θεωρήσεων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη με πλήρη σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας·

20. ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να 
προτείνει σαφέστερα και ειδικότερα 
κριτήρια σχετικά με την απόσταση που 
μπορούν να έχουν αυτοί οι χώροι 
υγειονομικής ταφής και οι 
αποτεφρωτήρες από κατοικίες, σχολεία 
και νοσηλευτικά ιδρύματα, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ισχυρότερες εγγυήσεις 
έναντι δυνητικών κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον· 
έχοντας κατά νου ότι υπάρχει μεγάλος 
αριθμός μεταβλητών και τοπικών 
θεωρήσεων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη με πλήρη σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 61
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 a. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην ανάκτηση 
οργανικών αποβλήτων ιδίως στις σε 
μεγάλο βαθμό γεωργικές περιφέρειες, 
στοιχείο το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται 
να έχει προσεχθεί ελάχιστα.

Or. en

Τροπολογία 62
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι 
υπεύθυνα για τον αποτελεσματικό έλεγχο 
και επιθεώρηση της συμμόρφωσης προς 
όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και 
άδειες και τα ενθαρρύνει να εξασφαλίσουν 
επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, μεταξύ 
των οποίων και συχνών επιθεωρήσεων 
επιτόπου·

27. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, 
ακόμη και όταν προκύπτουν ζητήματα σε 
τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο 
διακυβέρνησης, είναι υπεύθυνα για τον 
αποτελεσματικό έλεγχο και επιθεώρηση 
της συμμόρφωσης προς όλες τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και άδειες και 
τα ενθαρρύνει να εξασφαλίσουν επαρκές 
και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, μεταξύ 
των οποίων και συχνών επιθεωρήσεων 
επιτόπου·

Or. en

Τροπολογία 63
Philippe Boulland



AM\871710EL.doc 35/38 PE467.326v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27 α. θεωρεί αναγκαίο οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που επιλέγονται για την 
επεξεργασία αποβλήτων να τίθενται υπό 
στενή χρηματοπιστωτική εποπτεία από 
τις τοπικές και εθνικές αρχές με σκοπό να 
αποτρέπονται ενέργειες εκ μέρους 
εγκληματικών οργανώσεων·

Or. fr

Τροπολογία 64
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27 a. σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί 
επειγόντως προσοχή στο ζήτημα της 
παράνομης απόρριψης σε ανοιχτές 
χωματερές ανάμεικτων και μη 
ταυτοποιημένων αποβλήτων και ζητεί 
την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων 
διαχείρισης· υπενθυμίζει στις αρμόδιες 
αρχές ότι, σε απόλυτη συμμόρφωση με 
την οδηγία ΟΠΕΡ (2008/1, όπως 
αναθεωρήθηκε από την οδηγία 2010/75), 
οφείλουν να ασκούν αυστηρό έλεγχο στη 
διαχείριση αυτών των ειδικών τύπων 
βιομηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα 
από την προέλευσή τους· καλεί την 
Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια 
εντός των αρμοδιοτήτων της 
προκειμένου να παρακολουθεί ότι οι 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν πράγματι 
ότι τα απόβλητα υφίστανται την 
κατάλληλη συλλογή, διαλογή και 
επεξεργασία, για παράδειγμα με 
συστηματικές επιθεωρήσεις, και ότι οι 
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περιφερειακές αρχές έχουν παρουσιάσει 
ένα αξιόπιστο σχέδιο·

Or. en

Τροπολογία 65
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή των 
αρχών της διαχείρισης των αποβλήτων, 
να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τις 
αρνητικές συνέπειες της αποτέφρωσης 
αποβλήτων στο περιβάλλον, κυρίως 
ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, 
των υδάτων επιφανείας και των υπόγειων 
υδάτων μέσω των εκπομπών και των 
συνακόλουθων κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία, και να δώσουν
προτεραιότητα σε περισσότερο 
εκσυγχρονισμένες και οικολογικές 
μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων 
ιδίως διαλογή και επαναχρησιμοποίηση 
αποβλήτων·

Or. lt

Τροπολογία 66
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. συνιστά την επιβολή κατάλληλων και 
αποτρεπτικών προστίμων και ποινών για 
την παράνομη διάθεση αποβλήτων, 

29. συνιστά την επιβολή κατάλληλων και 
αποτρεπτικών προστίμων και ποινών για 
την παράνομη διάθεση αποβλήτων, 
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ιδιαίτερα δε τοξικών και επικίνδυνων, εν 
μέρει για αντιστάθμιση της ζημίας προς το 
περιβάλλον σύμφωνα με την αρχή ο 
ρυπαίνων πληρώνει·

ιδιαίτερα δε τοξικών και επικίνδυνων, εν 
μέρει για αντιστάθμιση της ζημίας προς το 
περιβάλλον σύμφωνα με την αρχή ο 
ρυπαίνων πληρώνει· ζητεί 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση οιασδήποτε διείσδυσης 
του οργανωμένου εγκλήματος στη 
διαχείριση των αποβλήτων και κατά 
οιωνδήποτε διασυνδέσεων μεταξύ 
οργανωμένου εγκλήματος και νόμιμης
βιομηχανίας ή δημόσιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 67
Sonia Alfano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. συνιστά την επιβολή κατάλληλων και 
αποτρεπτικών προστίμων και ποινών για 
την παράνομη διάθεση αποβλήτων, 
ιδιαίτερα δε τοξικών και επικίνδυνων, εν 
μέρει για αντιστάθμιση της ζημίας προς το 
περιβάλλον σύμφωνα με την αρχή ο 
ρυπαίνων πληρώνει·

29. συνιστά την επιβολή κατάλληλων και 
αποτρεπτικών προστίμων και ποινών για 
την παράνομη διάθεση αποβλήτων, 
ιδιαίτερα δε τοξικών και επικίνδυνων, εν 
μέρει για αντιστάθμιση της ζημίας προς το 
περιβάλλον σύμφωνα με την αρχή ο 
ρυπαίνων πληρώνει· ζητεί 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση οιασδήποτε διείσδυσης 
του οργανωμένου εγκλήματος στη 
διαχείριση των αποβλήτων και κατά 
οιωνδήποτε διασυνδέσεων μεταξύ 
οργανωμένου εγκλήματος και νόμιμης 
βιομηχανίας ή δημόσιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 68
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. συνιστά την επιβολή κατάλληλων και 
αποτρεπτικών προστίμων και ποινών για 
την παράνομη διάθεση αποβλήτων, 
ιδιαίτερα δε τοξικών και επικίνδυνων, εν 
μέρει για αντιστάθμιση της ζημίας προς το 
περιβάλλον σύμφωνα με την αρχή ο 
ρυπαίνων πληρώνει·

29. συνιστά την επιβολή κατάλληλων και 
αποτρεπτικών προστίμων και ποινών για 
την παράνομη διάθεση αποβλήτων, 
ιδιαίτερα δε τοξικών και επικίνδυνων, για 
αντιστάθμιση της ζημίας προς το 
περιβάλλον σύμφωνα με την αρχή ο 
ρυπαίνων πληρώνει κάθε ζημία·

Or. en

Τροπολογία 69
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- επιθυμεί όπως η παράνομη και 
εθελούσια απόρριψη στη φύση χημικών ή 
ραδιενεργών αποβλήτων που είναι 
ιδιαίτερα μολυσμένα υπόκειται σε πολύ 
βαριές καταδίκες ανάλογες με το ύψος 
των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται 
οι άνθρωποι και το περιβάλλον· 

Or. fr


