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PR_COD_2app

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 απαλείφονται 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 τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της 
οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς
(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05094/1/2015 – C8-
0064/2015),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
26ης Φεβρουαρίου 20141,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 3 Απριλίου 
20142,

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση3 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013) 0761),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0130/2015),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 
συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 

1 ΕΕ C 214, της 8.7.2014, σ. 40.
2 ΕΕ C 174, της 7.6.2014, σ. 43.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 16.4.2014, P7 _TA(2014)0417.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής για την έγκριση της 
συμφωνίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς. 

Όπως δήλωσε η Επιτροπή στο επεξηγηματικό της σημείωμα, στόχος της αρχικής της 
πρότασης είναι «να περιορίσει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, και ιδίως τη δημιουργία 
απορριμμάτων, να ενθαρρύνει την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και, παράλληλα, να περιορίσει τις αρνητικές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της πρότασης είναι να μειωθεί η 
κατανάλωση πλαστικών σακουλών μεταφοράς με πάχος μικρότερο από 50 μικρά (0,05 
χιλιοστά) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το κείμενο που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες 
ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους σκοπούς της πρότασης της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα στην εκτίμηση των επιπτώσεων ότι «η επιλογή που 
συνδυάζει έναν πανευρωπαϊκό στόχο πρόληψης με ρητή σύσταση για χρήση μέσου τιμολόγησης 
και τη δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν περιορισμούς της αγοράς κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 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». 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το τελικό συμφωνηθέν κείμενο βασίζεται στην 
προτιμώμενη επιλογή που προσδιορίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων της ίδιας της 
Επιτροπής, και θεσπίζει κατάλληλες διατάξεις για τα κράτη μέλη προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών σε 
ολόκληρη την Ένωση. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 30 της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003, επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των συννομοθετών να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτίμηση 
επιπτώσεων πριν από την έγκριση οποιασδήποτε ουσιαστικής τροποποίησης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ, «τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει». Το Κοινοβούλιο εκτιμά 
τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να ολοκληρώσει τις διοργανικές 
διαπραγματεύσεις. Εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι η δήλωση της 
Επιτροπής θίγει ζητήματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί επαρκώς κατά τη νομοθετική 
διαδικασία.

Τέλος, το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, έχει 
πλήρη αρμοδιότητα για την ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η πρόταση της Επιτροπής έχει βελτιωθεί σημαντικά με τη θέσπιση υποχρέωσης 
για τα κράτη μέλη όσον αφορά την επίτευξη σταθερής μείωσης της κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Είναι σημαντικό ότι, για πρώτη φορά στα σαράντα χρόνια 
που υφίσταται ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα, θα υπάρχουν δεσμευτικά μέτρα σε 
επίπεδο ΕΕ για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων. 

Στόχοι ή τιμολόγηση
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο απαιτείται τώρα από τα κράτη μέλη να επιλέξουν 
μεταξύ δύο υποχρεώσεων: να εγκρίνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο της 
ετήσιας κατανάλωσης δεν υπερβαίνει, κατά μέσο όρο, τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς ανά άτομο μέχρι το τέλος του 2019, και τις 40 λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς ανά άτομο μέχρι το τέλος του 2025· ή, εναλλακτικά, να εξασφαλίσουν ότι, μέχρι 
το τέλος του 2018, δεν θα παρέχονται πλέον δωρεάν οι σακούλες αυτές στο σημείο πώλησης 
εμπορευμάτων ή προϊόντων, εκτός εάν εφαρμόζονται εξίσου αποτελεσματικά μέτρα. 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατανάλωση
Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων μείωσης, το κείμενο 
καθορίζει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση, με τις οποίες απαιτείται 
από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις, ξεκινώντας 36 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της νομοθεσίας, για την ετήσια κατανάλωση πλαστικών σακουλών μεταφοράς, 
σύμφωνα με κοινή μεθοδολογία που θα εγκριθεί από την Επιτροπή σε διάστημα 12 μηνών 
μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας. Αυτή η διάταξη βασίζεται σε ισχύουσες 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Ως εκ τούτου, τα οφέλη όσον αφορά την ύπαρξη 
συγκεκριμένων εργαλείων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ελέγχουν την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται αντισταθμίζουν κατά πολύ τον πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο. 

Επισήμανση των βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς
Επιπλέον, η υποχρέωση της Επιτροπής να καθορίσει προδιαγραφές σχετικά με την 
επισήμανση των βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς έχει σημασία για την αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών ψευδούς επισήμανσης 
των πλαστικών σακουλών μεταφοράς, ιδίως όσον αφορά τις λεγόμενες «οξο-
βιοαποικοδομήσιμες» πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Οι «οξο-βιοαποικοδομήσιμες» 
πλαστικές σακούλες βασίζονται σε μια τεχνολογία η οποία αφορά την προσθήκη ενός 
πρόσθετου στο συμβατικό πλαστικό υλικό, ούτως ώστε το πλαστικό τελικά να διασπάται σε 
μικρό-θραύσματα (υπό κανονικές συνθήκες σε διάστημα δύο έως πέντε ετών). Διατίθεται 
στην αγορά ως λύση στη δημιουργία απορριμμάτων, ενώ στην πραγματικότητα ενισχύει το 
πρόβλημα αυτό οδηγώντας σε περιβαλλοντική ρύπανση με μικροπλαστικά. Αποτελεί 
εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα το κατά πόσον αυτά τα μικροπλαστικά είναι τελικά 
«βιοαποικοδομήσιμα», όπως ισχυρίζονται οι παρέχοντες την τεχνολογία αυτή. Το γεγονός ότι 
ο όρος «βιοαποικοδομήσιμο» χρησιμοποιείται επί του παρόντος για υλικά που καλύπτουν ένα 
εξαιρετικά ευρύ φάσμα διαφορετικών ρυθμών βιοαποικοδόμησης έχει καταστήσει τον όρο 
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άνευ νοήματος. Η έγκριση σαφών προδιαγραφών για την επισήμανση βιοαποικοδομήσιμων 
και λιπασματοποιήσιμων σακουλών όχι μόνον αποσαφηνίζει την κατάσταση και θέτει τέλος 
σε παραπλανητικούς ισχυρισμούς, αλλά μπορεί επίσης να συνεισφέρει στη διευκόλυνση της 
ξεχωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων με τη βοήθεια πραγματικά 
βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών. 

Εκτίμηση των επιπτώσεων των «οξο-βιοαποικοδομήσιμων» πλαστικών σακουλών στο 
περιβάλλον
Καθώς η επισήμανση αντιμετωπίζει μόνον τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς όσον αφορά 
τις «οξο-βιοαποικοδομήσιμες» πλαστικές σακούλες, αλλά δεν προλαμβάνει την αύξηση της 
ρύπανσης που προκαλείται, ενδεχομένως, από την τεχνολογία αυτή, η Επιτροπή, βάσει του 
συμφωνηθέντος κειμένου, υποχρεούται να εξετάσει τις επιπτώσεις των «οξο-
βιοαποικοδομήσιμων» πλαστικών σακουλών στο περιβάλλον και να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία θα περιλαμβάνει, εάν κρίνεται σκόπιμο, 
ένα σύνολο μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσής τους ή οποιωνδήποτε επιβλαβών 
επιπτώσεων εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος. Με δεδομένο ότι οι «οξο-
βιοαποικοδομήσιμες» πλαστικές ύλες χρησιμοποιούνται ιδίως για την παραγωγή πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, είναι απολύτως ενδεδειγμένο να εξασφαλιστεί νομικά δεσμευτική 
δράση παρακολούθησης στο πλαίσιο της τροποποίησης της οδηγίας για τις συσκευασίες όσον 
αφορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, παρά να αναβληθεί για αβέβαιη παρακολούθηση 
στο Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για τα πλαστικά απόβλητα.

Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
Προκειμένου να είναι δυνατή η μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς, είναι απαραίτητο να διακρίνονται από τις πολύ λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς που έχουν πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά, και οι οποίες 
απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων 
όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων. Δεδομένου ότι τα κράτη 
μέλη δύνανται να εξαιρέσουν τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς από τα μέτρα 
για την επίτευξη των στόχων μείωσης ή της τιμολόγησης, η κατανάλωσή τους μπορεί να 
παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή ακόμη και να αυξηθεί. Ωστόσο, καθώς η κατανάλωσή τους 
είναι πολύ υψηλή και το πρόβλημα της δημιουργίας απορριμμάτων ιδιαίτερα σχετικό με 
αυτές τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, η τελική συμφωνία εισήγαγε 
υποχρέωση για την Επιτροπή να αξιολογεί, από την άποψη των επιπτώσεων του κύκλου 
ζωής, τις διάφορες δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης των σακουλών αυτών και να 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εντός διαστήματος 24 μηνών. 

Πρότυπο CEN για την οικιακή λιπασματοποίηση
Τέλος, η τελική συμφωνία ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τη CEN να 
εκπονήσει ένα πρότυπο για συσκευασίες που μπορούν να λιπασματοποιούνται κατ' οίκον.

Εν κατακλείδι, η τελική συμφωνία αποτελεί σημαντική βελτίωση από όλες τις απόψεις σε 
σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής. Και, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, 
βασίζεται στην προτιμώμενη επιλογή που προσδιορίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων της 
ίδιας της Επιτροπής. Η εισηγήτρια, επομένως, συνιστά να υπάρξει συμφωνία επί της κοινής 
θέσης χωρίς τροποποιήσεις.
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