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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0317/91 

Τροπολογία  91 

Tim Aker 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 4α 

 Μείωση των αποβλήτων μετά την 

κατανάλωση 

 Τα κράτη μέλη καθορίζουν στόχους 

μείωσης για όλα τα προϊόντα που 

απαριθμούνται στο μέρος Α με σκοπό τον 

περιορισμό των αποβλήτων μετά την 

κατανάλωση ως εξής: 50 % έως το 2025 

και 80 % έως το 2030, με σκοπό την 

τελική αντικατάσταση αυτών των 

προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον 

εναλλακτικές λύσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε όλα τα προϊόντα που θεωρείται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον θα 

πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί στόχοι μείωσης. Τα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ 

των 10 προϊόντων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που εντοπίζονται περισσότερο στις 

παραλίες με τις φιάλες ποτών να αντιπροσωπεύουν το 60,04 % του βάρους των εντοπισθέντων 

ειδών. Ενώ η πρόταση της Επιτροπής είναι να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω στοιχεία με 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και μέτρα ευαισθητοποίησης, η πρόταση θα 

πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εφαρμοστούν σε αυτά στόχοι μείωσης της κατανάλωσης με 

σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0317/92 

Τροπολογία  92 

Tim Aker 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 8α 

 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 

εφαρμόζουν την διευρυμένη ευθύνη του 

παραγωγού σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

βάσει του οποίου οι παραγωγοί οφείλουν 

να χρηματοδοτούν φορείς επιστασίας που 

έχουν συσταθεί και διευθύνονται 

ανεξάρτητα από τον παραγωγό, με σκοπό 

την πρόληψη, τη μείωση και τον 

περιορισμό των αποβλήτων, και ιδίως 

των αποβλήτων πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου οι φορείς επιστασίας να λειτουργούν αποτελεσματικά, είναι επιτακτική η 

ανεξαρτησία από τις θιγόμενες βιομηχανίες, ώστε να αποφεύγονται οι περιττές παρεμβολές. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0317/93 

Τροπολογία  93 

Tim Aker 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  - Φιάλες ποτών 

 - Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία 

όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που 

χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία 

προορίζονται για άμεση κατανάλωση από 

το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για 

το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, 

όπως περιέκτες τροφίμων που 

χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός 

από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα 

και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα 

 - Πακέτα και περιτυλίγματα από 

εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα 

τα οποία προορίζονται για άμεση 

κατανάλωση από το πακέτο ή από το 

περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω 

προετοιμασία 

 - Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που 

χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι 

φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα 

καλύμματά τους 

 - Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή 

προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής 

υγιεινής και για οικιακή και βιομηχανική 

χρήση 

 - Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για 

βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές 

χρήσεις και εφαρμογές, που δεν 
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διανέμονται στους καταναλωτές 

 - Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1γ) της οδηγίας 94/62/ΕΚ 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε όλα τα προϊόντα που θεωρείται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον θα 

πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί στόχοι μείωσης. Τα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ 

των 10 προϊόντων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που εντοπίζονται περισσότερο στις 

παραλίες με τις φιάλες ποτών να αντιπροσωπεύουν το 60,04 % του βάρους των εντοπισθέντων 

ειδών. Ενώ η πρόταση της Επιτροπής είναι να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω στοιχεία με 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και μέτρα ευαισθητοποίησης, η πρόταση θα 

πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εφαρμοστούν σε αυτά στόχοι μείωσης της κατανάλωσης με 

σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Τροπολογία  94 

Tim Aker 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα 

που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση 

σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα τσιγάρα υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη 

διακριτική ευχέρεια όσον αφορά το επίπεδο των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλουν. 

Επιπλέον, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης μπορούν να συμβάλουν, και οι περισσότεροι από 

αυτούς πιθανότατα συμβάλλουν ήδη στις προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων που συνδέονται 

με τα προϊόντα. Δεν υπάρχει λόγος να επιβληθούν συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού στους παραγωγούς των εν λόγω προϊόντων. Θα ήταν αναποτελεσματικό και θα 

μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στο παράνομο εμπόριο. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω προϊόντα 

διαγράφονται από το μέρος Ε του παραρτήματος ως πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

υπόκεινται στις απαιτήσεις που αφορούν τα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

 

 


