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1. Περίληψη της αναφοράς

Σχετικά με τον σταθερά αυξανόμενο όγκο των απορριμμάτων συσκευασίας, ο αναφέρων 
συστήνει την καλύτερη πρόληψη των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών των 
αποβλήτων και τη θέσπιση απαιτήσεων προκειμένου να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί και οι 
προμηθευτές φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Δεδομένου ο αναφέρων δεν κρίνει ως 
επαρκώς φιλόδοξες τις διατάξεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση 
της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά την πρόληψη των απορριμμάτων συσκευασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η πρόληψη για τη δημιουργία απορριμμάτων συσκευασίας συνιστά έναν από τους βασικούς 
στόχους της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (οδηγία 
για τις συσκευασίες)1. Προς τον σκοπό αυτόν, η οδηγία προβλέπει ότι διατίθενται στην αγορά 
μόνον συσκευασίες οι οποίες πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία.
Μία από αυτές τις απαιτήσεις καθιστά σαφές ότι ο όγκος και το βάρος των συσκευασιών 
πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που επαρκεί ώστε να διατηρείται το αναγκαίο 
                                               
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10 έως 23.
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επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για τον 
καταναλωτή. Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13428:2004 «Συσκευασία – Ειδικές απαιτήσεις 
κατά την κατασκευή και τη σύνθεση – Πρόληψη με μείωση στην πηγή» καθορίζει τα 
κριτήρια και τις τεχνικές λύσεις για τη συμμόρφωση προς τη βασική απαίτηση της οδηγίας 
περί της ελαχιστοποίησης των συσκευασιών. Οι κατασκευαστές των συσκευασιών που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της οδηγίας για τις συσκευασίες και τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά προς τις 
βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
περί της ελαχιστοποίησης των συσκευασιών. Ως εκ τούτου, οι εθνικές αρχές και τα εθνικά 
δικαστήρια είναι αρμόδια να παρεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με την εθνική νομοθεσία που μεταφέρει την οδηγία για τις 
συσκευασίες. Κατά τα τελευταία έτη, υπήρξαν παραδείγματα επιτυχούς άσκησης διώξεων, 
ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω μη εκπλήρωσης των απαιτήσεων περί της 
ελαχιστοποίησης των συσκευασιών.
Επιπλέον, η οδηγία για τις συσκευασίες απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πρόσθετα 
προληπτικά μέτρα, όπως εθνικά προγράμματα πρόληψης, προγράμματα για την ευθύνη των 
παραγωγών ή μέτρα φορολογικού χαρακτήρα.

Η οδηγία για τις συσκευασίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με άλλες 
πρωτοβουλίες. Η οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα1 ενισχύει τις υφιστάμενες διατάξεις 
πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν έως 
το 2013 εθνικά προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, τα οποία θα 
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Η Επιτροπή θα 
παράσχει κατευθυντήριες γραμμές προς στήριξη των κρατών μελών στον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και θα εργαστεί επί του καθορισμού 
κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων. 
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή2, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη την παράμετρο της κατανάλωσης και συνεργάζεται με τον κλάδο των 
παραγόντων λιανικού εμπορίου, καθώς και με άλλους βασικούς παράγοντες της αλυσίδας 
εφοδιασμού και οργανώσεις καταναλωτών, για την προώθηση των αγορών περισσότερο 
οικολογικών προϊόντων και την ενίσχυση της οικολογικής διάστασης των αλυσίδων 
εφοδιασμού. Προς τούτο, δημιουργήθηκε ένα φόρουμ λιανικού εμπορίου3 το οποίο 
λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των παραγόντων του 
κλάδου του λιανικού εμπορίου για τον προσδιορισμό φιλικότερων προς το περιβάλλον 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για το φαινόμενο της υπερσυσκευασίας. 
Ειδικότερα, το φόρουμ λιανικού εμπορίου θα πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση τον 
Φεβρουάριο του 2011 με θέμα τη βελτιστοποίηση των συσκευασιών και την ελαχιστοποίηση 
των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης, ευελπιστούμε ότι ο διάλογος μεταξύ 
των βασικών ενδιαφερόμενων μερών θα συμβάλει στον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών 

                                               
1 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3· η εν λόγω οδηγία καταργεί την οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των 
στερεών αποβλήτων.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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για την οικειοθελή προώθηση πιο βιώσιμων συσκευασιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συμπεράσματα

Η πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας συνιστά τον πυρήνα της οδηγίας για 
τις συσκευασίες. Οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας προβλέπουν ότι ο όγκος και το βάρος 
των συσκευασιών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που επαρκεί ώστε να διατηρείται 
το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για 
τον καταναλωτή. Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13428:2004 καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια 
για την εφαρμογή της εν λόγω απαίτησης. Η διάθεση προϊόντων συσκευασίας στην αγορά της 
ΕΕ επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη είναι 
υπεύθυνα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του κλάδου με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί 
της ελαχιστοποίησης των συσκευασιών.


