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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 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 

συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα 

οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. 

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε 

ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν 

πρέπει να καλύπτονται, καθώς 

εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43  θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να 

διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται με 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται από 

βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές 

ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο 

προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών 

υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από 

καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα 

βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα 

από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή 

προορίζονται να βιοαποδομούνται με την 

πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή 

υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών 

επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 

συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα 

οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. 

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε 

ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν 

πρέπει να καλύπτονται, καθώς 

εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να 

διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται με 

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι 

πλαστικές ύλες που παράγονται από 

βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές 

ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. Ορισμένα πολυμερή 

υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών 

επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και 

συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά 

δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν 

θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό. 
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συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά 

δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν 

θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό. 

_________________  

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 

93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Λαμβάνοντας υπόψη τον νέο ειδικό ορισμό των βιοαποδομήσιμων πλαστικών, στο άρθρο 3 σημείο 

13α, που παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το τέλος της ζωής αυτού του είδους πλαστικού και 

αποσαφηνίζει ότι τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά δεν αποτελούν λύση για τα θαλάσσια απορρίμματα, 

είναι, ως εκ τούτου, συνεπές να μην περιληφθεί αναφορά στα βιοαποδομήσιμα πλαστικά 

προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία. 
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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 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειμένου να οριστεί σαφώς το 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 

πρέπει να οριστεί ο όρος «πλαστικό προϊόν 

μίας χρήσης». Ο ορισμός θα πρέπει να 

αποκλείει τα πλαστικά προϊόντα που 

μελετώνται, σχεδιάζονται και διατίθενται 

στην αγορά για να ολοκληρώνουν έναν 

ελάχιστο αριθμό διαδρομών ή επιστροφών 

εντός του κύκλου ζωής τους, 

επαναπληρούμενα ή 

επαναχρησιμοποιούμενα για τον ίδιο 

σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. 

(9) Προκειμένου να οριστεί σαφώς το 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 

πρέπει να οριστεί ο όρος «πλαστικό προϊόν 

μίας χρήσης». Ο ορισμός θα πρέπει να 

αποκλείει τα πλαστικά προϊόντα που 

μελετώνται, σχεδιάζονται και διατίθενται 

στην αγορά για να ολοκληρώνουν έναν 

ελάχιστο αριθμό διαδρομών ή επιστροφών 

εντός του κύκλου ζωής τους, 

επαναπληρούμενα ή 

επαναχρησιμοποιούμενα για τον ίδιο 

σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, 

καθώς και όσα χρησιμοποιούνται σε 

συστήματα «κλειστού βρόχου» εντός 

κτηρίων (όπως κυπελλάκια και 

αναδευτήρες που χρησιμοποιούνται σε 

αυτόματους πωλητές σε εταιρείες, 

νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια, 

κ.λπ.) όπου η χωριστή συλλογή και 

ανακύκλωση είναι υποχρεωτική από τα 

συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

The single use plastic products used in the vending industry, due to the peculiarities of the 

beverage distribution service through automatic vending machines, must not be within the scope 

of the directive because: 1) Vending service is mainly provided in closed locations where the 

collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, etc.) is mandatory (“closed 

loop”) and also the consumption takes place near the machine; therefore they do not produce 

marine littering; 2) Single-use vending products are designed specifically for use in vending 

machines and therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability 

of delivery in addition to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No 

alternatives”); 3) Single-use vending products guarantee the hygiene and food safety of the food 

delivery service as they are stored inside the machine in a special container / dispenser and are 

not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 
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Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 
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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 – περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— 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 κουτιά 

αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και 

περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα 

— 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 κουτιά 

αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και 

περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα 

Περιέκτες που χρησιμοποιούνται για 

προσυσκευασμένο φαγητό όπως 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1a δεν θεωρούνται 

περιέκτες τροφίμων. 

 _________________ 

 1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 

της 22.11.2011, σ. 18)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός ΕΕ 1169/2011 κάνει διαχωρισμό μεταξύ προσυσκευασμένων και μη 

προσυσκευασμένων τροφίμων. Η ευθυγράμμιση της παρούσας πρότασης με τους όρους του εν 

λόγω κανονισμού θα στήριζε τη συνοχή της πολιτικής και θα διευκόλυνε την εφαρμογή, καθώς 

πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει νομικό ορισμό των μη προσυσκευασμένων τροφίμων για 

σκοπούς επισήμανσης των αλλεργιογόνων. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, ο όρος «μη 

προσυσκευασμένο τρόφιμο» ισχύει για τρόφιμα που πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές ή σε 

φορείς μαζικής εστίασης, ή τρόφιμα που παρέχονται δωρεάν όπως αυτά που παρέχονται από 

φιλανθρωπικές οργανώσεις ή ως δείγματα σε καταστήματα τροφίμων. 
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18.10.2018 A8-0317/131 

Τροπολογία  131 
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Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Θεόδωρος 

Ζαγοράκης, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Κυπελλάκια — Κυπελλάκια, με την εξαίρεση 

όσων χρησιμοποιούνται σε συστήματα 

«κλειστού βρόχου» εντός κτηρίων (όπως 

τα κυπελλάκια που χρησιμοποιούνται σε 

αυτόματους πωλητές σε εταιρείες, 

νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια, 

κ.λπ.) όπου η χωριστή συλλογή και 

ανακύκλωση είναι υποχρεωτική από τα 

συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Vending cups, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic 

vending machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is 

mainly provided in closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities 

and hospitals, etc.) is mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes place near the 

machine; therefore they do not produce marine littering; 2) Vending cups are designed 

specifically for use in vending machines and therefore must have specific technical 

characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition to the high temperature 

resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Vending cups guarantee the hygiene and 

food safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special 

container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 
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18.10.2018 A8-0317/132 

Τροπολογία  132 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Θεόδωρος Ζαγοράκης, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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 Β – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) 

—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) με 

την εξαίρεση, έως το 2025, όσων 

παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 

ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει 

δημόσιων συμβάσεων προμηθειών όπως 

ορίζονται στο άρθρο 21α σημείο 8 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ.11 «δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών»: δημόσιες 

συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την 

αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη 

μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή 

χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια 

δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να 

περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες 

τοποθέτησης και εγκατάστασης· 

Or. en 
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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 Β – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού), με 

την εξαίρεση όσων παρέχονται σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα 

υγειονομικής περίθαλψης βάσει δημόσιων 

συμβάσεων προμηθειών όπως ορίζονται 

στο άρθρο 21α σημείο 8 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ.11 «δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών»: δημόσιες συμβάσεις που 

έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη 

χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή 

τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς 

δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια 

δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να 

περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες 

τοποθέτησης και εγκατάστασης· 
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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Πιάτα — Πιάτα, με την εξαίρεση όσων 

παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 

ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει 

δημόσιων συμβάσεων προμηθειών όπως 

ορίζονται στο άρθρο 21α σημείο 8 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ.11 «δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών»: δημόσιες 

συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την 

αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη 

μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή 

χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια 

δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να 

περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες 

τοποθέτησης και εγκατάστασης· 

Or. en 
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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Πιάτα — Πιάτα,  με την εξαίρεση, έως το 

2025, όσων παρέχονται σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ή ιδρύματα υγειονομικής 

περίθαλψης βάσει δημόσιων συμβάσεων 

προμηθειών όπως ορίζονται στο άρθρο 

21α σημείο 8 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.1 
1 «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»: 

δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως 

αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική 

μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-

πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, 

προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση 

προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, 

παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης 

και εγκατάστασης· 
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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Αναδευτήρες ποτών — Αναδευτήρες ποτών, με την 

εξαίρεση όσων χρησιμοποιούνται σε 

συστήματα «κλειστού βρόχου» εντός 

κτηρίων (όπως οι αναδευτήρες που 

χρησιμοποιούνται σε αυτόματους 

πωλητές σε εταιρείες, νοσοκομεία, 

σχολεία και πανεπιστήμια, κ.λπ.) όπου η 

χωριστή συλλογή και ανακύκλωση είναι 

υποχρεωτική από τα συστήματα 

διαχείρισης αποβλήτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Vending plastic stirrers, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic 

vending machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly 

provided in closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, 

etc.) is mandatory (“closed loop”), and also the consumption takes place near the machine; therefore 

they do not produce marine littering; 2) Vending plastic stirrers are designed specifically for use in 

vending machines and therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability 

of delivery in addition to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) 

Vending cups guarantee the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside 

the machine in a special container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food 

safety”). 

 


