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13.4.2018 A8-0013/35/αναθ. 

Τροπολογία  35/αναθ. 

Adina-Ioana Vălean 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση A8-0013/2017 

Simona Bonafè 

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/... 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της ... 

για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι 

διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

192 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία3, 

                                                 
1 ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 98. 
2 ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 46. 
3  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ... 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί, με στόχο την 

προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την 

προστασία της υγείας του ανθρώπου και τη συνετή, αποδοτική και ορθολογική 

χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, καθώς και την προώθηση των αρχών της 

κυκλικής οικονομίας. 

(2) Για να μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος για τις μικρές εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις, 

θα πρέπει να απλουστευθούν οι απαιτήσεις αδειοδότησης και καταχώρισης για τις εν 

λόγω εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις. 
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(3) Οι εκθέσεις εφαρμογής που εκπονούνται από τα κράτη μέλη ανά τριετία δεν έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για την επαλήθευση της συμμόρφωσης ή τη 

διασφάλιση της ορθής εφαρμογής, ενώ δημιουργούν περιττούς διοικητικούς 

φόρτους. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθούν οι διατάξεις που 

υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να εκπονούν τις εκθέσεις αυτές. Αντ' αυτού, η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα 

στοιχεία που υποβάλλουν ετησίως τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. 

(4) Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη έχουν ουσιαστική σημασία για 

την αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της συμμόρφωσης προς το δίκαιο της Ένωσης 

για τα απόβλητα από τα κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα 

των στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση ενιαίου σημείου εισόδου 

για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη διαγραφή των παρωχημένων 

απαιτήσεων για υποβολή στοιχείων, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών 

μεθοδολογιών υποβολής στοιχείων και με την καθιέρωση έκθεσης ποιοτικού 

ελέγχου των στοιχείων.  

(5) Η αξιόπιστη υποβολή στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων είναι 

υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διασφάλιση της 

συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την 

υποβολή των εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις ▌ 

οδηγίες 2000/53/ΕΚ1, 2006/66/ΕΚ2 και 2012/19/ΕΕ1 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους 

πλέον πρόσφατους κανόνες που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή και τις 

                                                 
1 Οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 

21.10.2000, σ. 34). 
2 Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 

Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 

91/157/EΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1). 
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μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από τις αντίστοιχες εθνικές αρμόδιες αρχές που 

είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών. 

                                                                                                                                                         
1 Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης 

Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38). 
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(6) Η ιεράρχηση των αποβλήτων που καθορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 εφαρμόζεται ως σειρά 

προτεραιότητας στην ενωσιακή νομοθεσία για την πρόληψη της παραγωγής 

αποβλήτων και τη διαχείρισή τους. Κατά την υλοποίηση των στόχων της 

παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 

ληφθεί υπόψη η σειρά των προτεραιοτήτων της ιεράρχησης των αποβλήτων και 

να εξασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή αυτών των προτεραιοτήτων.  

(7) Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ένωσης για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, 

οι οδηγίες 2000/53/ΕΚ, 2006/66/ΕΚ και 2012/19/ΕΕ θα πρέπει να επανεξεταστούν 

και, εάν κριθεί αναγκαίο, να τροποποιηθούν, αφού ληφθεί υπόψη η εφαρμογή τους 

και εξεταστεί, μεταξύ άλλων, η σκοπιμότητα του καθορισμού στόχων για 

συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στις σχετικές ροές αποβλήτων. Κατά την 

επανεξέταση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο 

πρόβλημα των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους τα οποία δεν 

λαμβάνονται υπόψη, περιλαμβανομένης της αποστολής των μεταχειρισμένων 

οχημάτων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι οχήματα στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους, και στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών αριθ. 9 για τους 

ανταποκριτές σχετικά με τα οχήματα για τη μεταφορά αποβλήτων. Κατά την 

επανεξέταση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η 

τεχνική εξέλιξη νέων τύπων ηλεκτρικών στηλών που δεν χρησιμοποιούν 

επικίνδυνες ουσίες. 

▌ 

                                                 
1 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 

Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 

της 22.11.2008, σ. 3). 



 

AM\1150926EL.docx 7/27 PE598.520v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

(8) Για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 2 

στοιχείο β), το άρθρο 5 παράγραφος 5, το άρθρο 6 παράγραφος 6 και το άρθρο 8 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, όπως τροποποιούνται με την παρούσα 

οδηγία, και του άρθρου 19 της οδηγίας 2012/19/ΕΕ, όπως τροποποιείται με την 

παρούσα οδηγία. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή, κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιηθούν 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα 

έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι 

εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των 

ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

                                                 
1  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 
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(9) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εκτέλεση της οδηγίας 

2000/53/ΕΚ όσον αφορά το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 1δ 

αυτής, όπως τροποποιούνται με την παρούσα οδηγία, και για την εκτέλεση της 

οδηγίας 2012/19/ΕΕ όσον αφορά το άρθρο 16 παράγραφος 9 αυτής, όπως 

τροποποιείται με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1. 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 

τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 



 

AM\1150926EL.docx 9/27 PE598.520v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

(10) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της διαχείρισης 

των αποβλήτων στην Ένωση και με τον τρόπο αυτό η συμβολή στην προστασία, στη 

διαφύλαξη και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στη 

συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και 

των επιπτώσεων των μέτρων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 

Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(11) Συνεπώς, οι οδηγίες 2000/53/ΕΚ, 2006/66/ΕΚ και 2012/19/ΕΕ θα πρέπει να 

τροποποιηθούν αναλόγως. 

(12) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών 

μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα1, τα κράτη μέλη 

δεσμεύτηκαν να συνοδεύουν την κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο 

εθνικό δίκαιο, όταν δικαιολογείται, με ένα ή περισσότερα έγγραφα που επεξηγούν τη 

σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των 

εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης κρίνει 

ότι είναι δικαιολογημένη η διαβίβαση των εγγράφων αυτών, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

                                                 
1 EE C 369 της 17.12.2011, σ. 14. 
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Άρθρο 1 

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ 

Η οδηγία 2000/53/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:  

«β) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να τροποποιεί τακτικά το παράρτημα ΙΙ με 

σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, 

προκειμένου:  

i) να καθορίζει, όπου απαιτείται, μέγιστες τιμές συγκέντρωσης έως τις 

οποίες η ύπαρξη των αναφερομένων στο στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου ουσιών, σε συγκεκριμένα υλικά και κατασκευαστικά 

στοιχεία οχημάτων, είναι ανεκτή· 

ii) να εξαιρεί ορισμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων 

από το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, εάν η χρήση των 

ουσιών που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο είναι αναπόφευκτη· 

iii) να διαγράφει υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων από το 

παράρτημα ΙΙ, εάν η χρήση των ουσιών που αναφέρονται στο στοιχείο 

α) της παρούσας παραγράφου μπορεί να αποφευχθεί· 
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iv) να καθορίζει εκείνα τα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων, 

τα οποία, σύμφωνα με τα σημεία i) και ii), μπορούν να αφαιρούνται 

πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία, και να απαιτεί τα εν λόγω υλικά 

και κατασκευαστικά στοιχεία να επισημαίνονται ή να καθίστανται 

αναγνωρίσιμα με άλλα κατάλληλα μέσα.  

Η Επιτροπή εκδίδει χωριστή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με κάθε 

ουσία, υλικό ή κατασκευαστικό στοιχείο που καλύπτεται από τα σημεία i) 

έως iv).». 

2) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές τους αναγνωρίζουν αμοιβαία και δέχονται τα πιστοποιητικά 

καταστροφής που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία 

καθορίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής.». 
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3) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι όλα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

αποθηκεύονται (έστω και προσωρινά) και υφίστανται επεξεργασία 

σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και τις γενικές απαιτήσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και σύμφωνα με τις 

ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της 

παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων για την 

υγεία και το περιβάλλον. 

----------------------------- 

*  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την 

κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).»· 

β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για την τροποποίηση του 

παραρτήματος I με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και 

επιστημονική πρόοδο.». 
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4) Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

«Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τους 

αναγκαίους λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών 

μελών με τους στόχους που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου. Όταν καταρτίζει τους εν λόγω κανόνες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, μεταξύ άλλων το κατά πόσον είναι διαθέσιμα τα 

σχετικά στοιχεία και το ζήτημα των εισαγωγών και εξαγωγών οχημάτων στο 

τέλος του κύκλου ζωής τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 

παράγραφος 2.». 

5) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία 

θεσπίζοντας τα πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτη παράγραφο του 

παρόντος άρθρου. Όταν καταρτίζει τα εν λόγω πρότυπα, η Επιτροπή 

λαμβάνει υπόψη τις εργασίες που διεξάγονται εν προκειμένω στα οικεία 

διεθνή φόρα. Η Επιτροπή συμβάλλει καταλλήλως στο έργο αυτό.». 

6) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 διαγράφεται· 
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β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«1α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 για κάθε ημερολογιακό έτος. 

 Υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος του 

έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία 

υποβάλλονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του παρόντος άρθρου. 

 Η πρώτη περίοδος υποβολής αρχίζει το πρώτο πλήρες ημερολογιακό 

έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον 

μορφότυπο για την υποβολή στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ 

του παρόντος άρθρου, και καλύπτει τα στοιχεία που αφορούν την εν 

λόγω περίοδο αναφοράς. 

1β. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 

παράγραφο 1α συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου. 

1γ. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με 

την παράγραφο 1α και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα 

της επανεξέτασης. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της 

συλλογής των στοιχείων, τις πηγές των στοιχείων και τη μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε στα κράτη μέλη, καθώς και την πληρότητα, την 

αξιοπιστία, την έγκαιρη υποβολή και τη συνοχή των εν λόγω στοιχείων. 

Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για 

βελτίωση. Η έκθεση συντάσσεται μετά την πρώτη υποβολή των 

στοιχείων από τα κράτη μέλη και στη συνέχεια κάθε τέσσερα έτη. 
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1δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του 

μορφοτύπου για την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει 

το άρθρο 11 παράγραφος 2.». 
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7) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 9α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.  

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 

παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 6 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά 

με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη 

λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 

περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από 

τη λήξη της κάθε περιόδου. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), 

στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 6 και στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 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 αυτή. 

Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 

διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου*.  
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5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 

παράγραφος 2 στοιχείο β), του άρθρου 5 παράγραφος 5, του άρθρου 6 

παράγραφος 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 

έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

 ______________ 

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.». 

8) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 10α 

Επανεξέταση 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και, 

για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει έκθεση, συνοδευόμενη, αν κρίνεται σκόπιμο, από 

νομοθετική πρόταση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.»· 
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9) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 11 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την 

έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου*. 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο 

εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

_______________________________ 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων 

και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη 

μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή 

(ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).». 
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Άρθρο 2 

Τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα ποσοστά συλλογής σε ετήσια βάση 

σύμφωνα με το σύστημα που ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας 

οδηγίας. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, τα κράτη μέλη 

διαβιβάζουν εκθέσεις ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή, εντός 18 μηνών από 

το τέλος του έτους υποβολής για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία. Οι 

εκθέσεις αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα αναγκαία 

στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής. 

________________ 

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων 

(ΕΕ L 332 της 9.12.2002, p. 1).». 
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2) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύκλωσης που 

επιτυγχάνονται κάθε σχετικό ημερολογιακό έτος και για το κατά πόσον 

επιτεύχθηκαν οι αποδόσεις ανακύκλωσης που προβλέπονται στο τμήμα Β 

του παραρτήματος ΙΙΙ. Υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία ηλεκτρονικά στην 

Επιτροπή εντός διαστήματος 18 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για 

το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία.». 

3) Το άρθρο 22 διαγράφεται. 
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4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 22α 

Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 

Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα και 

άλλα μέτρα, με σκοπό την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των 

αποβλήτων, όπως εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα IVα της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.». 
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5) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τις επιπτώσεις της στο 

περιβάλλον και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.»· 

β) στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

«2.  Στην έκθεσή της η Επιτροπή περιλαμβάνει αξιολόγηση των ακολούθων 

πτυχών της παρούσας οδηγίας:». 
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Άρθρο 3 

Τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ 

Η οδηγία 2012/19/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: 

1) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 5 διαγράφεται· 

β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι ▌: 

«6. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για κάθε ημερολογιακό έτος. 

 Υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος του 

έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία 

υποβάλλονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με την παράγραφο 9. 

 Η πρώτη περίοδος υποβολής αρχίζει το πρώτο πλήρες ημερολογιακό 

έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον 

μορφότυπο για την υποβολή στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 9, 

και καλύπτει τα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω περίοδο αναφοράς. 

7. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου. 
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8. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 

εξέτασης. Η έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της συλλογής των 

στοιχείων, τις πηγές των στοιχείων και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε στα κράτη μέλη, καθώς και την πληρότητα, την 

αξιοπιστία, την έγκαιρη υποβολή και τη συνοχή των εν λόγω στοιχείων. 

Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για 

βελτίωση. Η έκθεση συντάσσεται μετά την πρώτη υποβολή των 

στοιχείων από τα κράτη μέλη και στη συνέχεια κάθε τέσσερα έτη. 

9. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του 

μορφοτύπου για την υποβολή των στοιχείων που αναφέρεται στην 

παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει 

το άρθρο 21 παράγραφος 2.». 
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2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 16α 

Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 

Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα και 

άλλα μέτρα, με σκοπό την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των 

αποβλήτων, όπως εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα IVα της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.». 

3) Στο άρθρο 19, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 

σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις για την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙV, VΙΙ, VΙΙΙ και IX της 

παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Η Επιτροπή εκδίδει 

χωριστή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με κάθε παράρτημα που πρόκειται 

να τροποποιήσει. Κατά την τροποποίηση του παραρτήματος VΙΙ της παρούσας 

οδηγίας, λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις που αναγνωρίζονται με την οδηγία 

2011/65/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. 

________________ 

* Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 

88).». 

▌. 
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Άρθρο 4 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία ▌έως την ... [24 

μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή 

στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη 

δημοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής καθορίζεται 

από τα κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 

εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Η 

Επιτροπή πληροφορεί τα άλλα κράτη μέλη σχετικά. 

 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Άρθρο 6 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

Or. en 

 


