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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στόχος της οδηγίας, όπως δηλώνεται στο άρθρο 1, είναι «η μείωση των επιπτώσεων 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην 

υγεία του ανθρώπου». 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Γεωργίας κατέληξε ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα είδη 

εκείνα της ρύπανσης από πλαστικά που συνδέονται με την γεωργία, ακόμη και αν πρόκειται 

για είδη ρύπανσης με εντονότερη παρουσία σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η πρόταση 

της Επιτροπής για μείωση της ρύπανσης από πλαστικά μιας χρήσης βασίζεται σε εκτίμηση 

επιπτώσεων, στην οποία ελήφθησαν υπόψη οι σημαντικότερες κατηγορίες ρύπανσης από 

μεγάλα πλαστικά απορρίμματα, τα οποία στην ΕΕ καταλήγουν κατά μέσο όρο στη θάλασσα, 

γεγονός στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συντακτική προσέγγιση της Επιτροπής. 

 

Πρώτον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα πλαστικά που εισέρχονται στους αγρούς ή στα 

γεωργικά οικοσυστήματα μπορούν να προσληφθούν από ζώα ή να περάσουν στα υδάτινα 

οικοσυστήματα και να καταλήξουν στη θάλασσα. Ομοίως, ό,τι εισέρχεται στο έδαφος τελικά 

κατακερματίζεται ή διασπάται από τους μικροοργανισμούς του εδάφους σε μικρότερα 

κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών, καταλήγει στο εδαφικό ύδωρ και 

μπορεί να εισέλθει στα υδάτινα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και στη συνέχεια στα 

θαλάσσια συστήματα. Η δεύτερη αυτή πορεία δεν λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της 

προσέγγισης που υιοθετείται στην εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία βασίζεται στα θαλάσσια 

απορρίμματα και εστιάζει σε απορρίμματα μεγαλύτερου μεγέθους. 

 

Δεύτερον, υπάρχουν ορισμένα είδη ρύπανσης από πλαστικά που εντοπίζονται σε 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και συνδέονται με ειδικές χρήσεις γης που συνεπάγονται τη 

χρήση γεωργικών πλαστικών. Αυτά μπορεί να συνδυάζονται με τοπικές πρακτικές ή 

υποδομές, όπως για παράδειγμα η δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί γεωργοί ή 

παραγωγοί όσον αφορά την ανακύκλωση μεταχειρισμένων πλαστικών φύλλων, ή το γεγονός 

ότι τα ακάθαρτα πλαστικά φύλλα δεν γίνονται δεκτά προς ανακύκλωση. 

 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής προβλέπει τη 

λήψη μέτρων ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, όπως είναι εν προκειμένω οι αγρότες, τα 

οποία θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διάθεση 

και την ανακύκλωση των γεωργικών πλαστικών, τις απαιτήσεις σήμανσης ή την επέκταση 

της ευθύνης του παραγωγού πλαστικού. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω μέτρα δεν συνεπάγονται 

κατ’ ανάγκη πρόσθετο αδικαιολόγητο φόρτο ή δαπανηρή επιβάρυνση για τους γεωργούς. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή 

στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια 

κυκλική οικονομία της 16ης Ιανουαρίου 

2018 (COM(2018)28), 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η υψηλή λειτουργικότητα και το 

σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής 

ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι 

ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν 

στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη 

χρήση του σε εφαρμογές βραχείας 

διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί 

για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά 

αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα 

σχετικά πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο 

γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ 

τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 

για την Κυκλική Οικονομία, η Επιτροπή 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή 

αύξηση της παραγωγής πλαστικών 

αποβλήτων και η διαφυγή τους στο 

περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί 

ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής 

για τις πλαστικές ύλες. 

(1) Η εδραιωμένη υψηλή 

διαθεσιμότητα και το σχετικά χαμηλό 

κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι 

αυτό το υλικό είναι ολοένα και 

περισσότερο πανταχού παρόν στην 

καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη χρήση του 

σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι 

οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για 

επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά 

αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα 

σχετικά πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο 

γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ 

τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 

για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 

η σταθερή αύξηση της παραγωγής 

πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους 

στο περιβάλλον μας, ιδίως των αποβλήτων 

τα οποία, ακόμη και αν παρήχθησαν 

μακριά από τη θάλασσα, έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, 

προκειμένου να επιτευχθεί ένας 

πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις 

πλαστικές ύλες. 

__________________ __________________ 
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32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – 

Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία» [COM(2015) 0614 final]. 

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – 

Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία» [COM(2015) 0614 final]. 

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες στην κυκλική 

οικονομία» [COM(2018)28 final]. 

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τις πλαστικές ύλες στην κυκλική 

οικονομία» [COM(2018)28 final]. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν 

διασυνοριακό χαρακτήρα και 

αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. 

Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων 

αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη 

του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο 

ζητούμενο είναι η διατήρηση και η 

βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 

θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για 

βιώσιμη ανάπτυξη.36Η Ένωση οφείλει να 

επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην 

καταπολέμηση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων και να επιδιώξει να 

αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο 

κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση 

συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα 

διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο 

ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων 

δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία 

αποτελεί μέρος των προσπαθειών της 

Ένωσης προς τον σκοπό αυτό. 

(3) Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν 

διασυνοριακό χαρακτήρα και 

αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. 

Αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων 

φθάνουν στους ωκεανούς σε ολόκληρο 

τον κόσμο και επηρεάζουν την υγεία των 

οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα. Η 

μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων 

αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη 

του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο 

ζητούμενο είναι η διατήρηση και η 

βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των 

θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για 

βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να 

επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην 

καταπολέμηση, με πρόληψη των 

απορριμμάτων και με διαχείριση των 

θαλάσσιων απορριμμάτων 

αποτελεσματικότερα και να επιδιώξει να 

αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο 

κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση 

συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα 

διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο 
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ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων 

δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία 

αποτελεί μέρος των προσπαθειών της 

Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.  

_________________ _________________ 

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015. 

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Σύμφωνα με πολυμερείς 

συμφωνίες37 και με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για τα απόβλητα38, τα κράτη μέλη 

καλούνται να διασφαλίσουν την ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων για την 

πρόληψη και τη μείωση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων τόσο από θαλάσσιες όσο 

και από χερσαίες πηγές. Σύμφωνα με την 

ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα39, τα 

κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να 

καταπολεμούν τα θαλάσσια απορρίμματα 

όταν αυτά υπονομεύουν την επίτευξη της 

καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των 

θαλάσσιων υδάτων τους, 

συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στον 

στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών. 

(4) Σύμφωνα με πολυμερείς 

συμφωνίες37 και με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για τα απόβλητα38, τα κράτη μέλη 

καλούνται να διασφαλίσουν την ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων για την 

πρόληψη και τη μείωση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων τόσο από θαλάσσιες όσο 

και από χερσαίες πηγές. Σύμφωνα με την 

ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα39, τα 

κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να 

καταπολεμούν τα θαλάσσια απορρίμματα, 

ώστε να διασφαλίζουν ότι οι ιδιότητές 

τους και η ποσότητά τους δεν βλάπτουν 

τα θαλάσσια ύδατά τους, 

συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στον 

στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 των 

Ηνωμένων Εθνών. 

__________________ __________________ 

37 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), σύμβαση 

για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

από την απόρριψη αποβλήτων και άλλων 

υλών του 1972 (Σύμβαση του Λονδίνου) 

και του πρωτοκόλλου της του 1996 

(πρωτόκολλο του Λονδίνου), παράρτημα V 

της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη 

της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL), 

σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της 

37 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), σύμβαση 

για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

από την απόρριψη αποβλήτων και άλλων 

υλών του 1972 (Σύμβαση του Λονδίνου) 

και του πρωτοκόλλου της του 1996 

(πρωτόκολλο του Λονδίνου), παράρτημα V 

της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη 

της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL), 

σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της 
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διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 

αποβλήτων και τη διάθεσή τους. 

διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 

αποβλήτων και τη διάθεσή τους. 

38 Οδηγία 2008/98/ΕΚ και οδηγία 

2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81). 

38 Οδηγία 2008/98/ΕΚ και οδηγία 

2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81). 

39 Οδηγία 2000/60/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1) και οδηγία 2008/56/EΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 

(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 

19). 

39 Οδηγία 2000/60/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1) και οδηγία 2008/56/EΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 

(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 

19). 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στην Ένωση, το 80-85 % των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, που 

καταμετρούνται ως απορρίμματα στην 

παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης να 

αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη 

αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών 

καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους 

σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, 

ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά 

καταλήγουν να πεταχτούν ως 
απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των 

αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται 

(5) Στην Ένωση, το 80-85 % των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, που 

καταμετρούνται ως απορρίμματα στην 

παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης να 

αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη 

αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών 

καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους 

σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, 

σπανίως διατίθενται σωστά εξαιτίας 

έλλειψης λειτουργικών συστημάτων 

επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης, 

προκαλώντας απορρίμματα. Σημαντικό 
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στην αγορά δεν συλλέγονται για 

επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα 

προκειμένου για τα θαλάσσια 

απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο 

για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη 

βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την 

ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν 

δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η 

αλιεία και η ναυτιλία. 

ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που 

διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται 

για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα 

καθώς συμβάλλουν στα θαλάσσια 

απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο 

για την υγεία των ζώων, και κατά 

συνέπεια για τα θαλάσσια οικοσυστήματα 

σε παγκόσμια κλίμακα και για την τοπική 

τους βιοποικιλότητα, όπου έχουν 

ενδεχομένως τοξικές επιπτώσεις σε 

οργανισμούς και μπορεί να αποτελούν 

υπόστρωμα για παθογόνους παράγοντες 

με αποτέλεσμα την εξάπλωση νόσων. 

Επίσης έχουν το δυναμικό να βλάψουν 
την ανθρώπινη υγεία, καθώς και 

δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η 

αλιεία και η ναυτιλία, παρά την ισχύουσα 

νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη χρήση 

πλαστικών σε περιέκτες τροφίμων. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5 α) Η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει μια 

συνολική προσέγγιση του προβλήματος 

των μικροπλαστικών και να ενθαρρύνει 

όλους τους παραγωγούς να περιορίσουν 

τις πρωτογενείς μικροπλαστικές ύλες στα 

σκευάσματά τους, καθώς και να 

περιορίσουν αυστηρά τα δευτερογενή 

προϊόντα που μπορεί να μετατραπούν σε 

μικροπλαστικές ύλες στο έδαφος και στα 

γλυκά ύδατα, και, κατά συνέπεια, στα 

θαλάσσια υδάτινα οικοσυστήματα. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, 

τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση. 

(7) Για να επικεντρωθούν οι 

προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο 

αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει μόνον τις κατηγορίες πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που εμφανίζονται 

συχνότερα, και που εκτίθενται στο 

παράρτημα, τα οποία εκτιμάται ότι 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των 

πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε 

καταμετρήσεις σε παραλίες/παράκτια 

ύδατα, τον αλιευτικό εξοπλισμό που 

προκαλεί σοβαρές ζημίες ως θαλάσσια 

ρύπανση και επίσης τα περισσότερο 

χρησιμοποιούμενα γεωργικά πλαστικά 

προϊόντα στην Ένωση. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7 α) Παρατηρείται σημαντική 

ετερογένεια μεταξύ των περιφερειών όσον 

αφορά τις πηγές ρύπανσης από πλαστικά. 

Ανάλογα με την περιφέρεια ποικίλλουν τα 

πλαστικά προϊόντα που συμβάλλουν 

σημαντικά στη θαλάσσια ρύπανση, όπως 

καταδεικνύεται από την παρακολούθηση 

που διεξάγεται βάσει της οδηγίας-

πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και 

από την κοινωνία των πολιτών. Σε 

τέτοιες περιοχές, θα πρέπει να απαιτείται 

από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ειδικά 

μέτρα για την αντιμετώπιση των 

διαφορετικών, σε εθνικό ή τοπικό 

επίπεδο, πηγών ρύπανσης από πλαστικά. 

Για παράδειγμα, τα πλαστικά που 

χρησιμοποιούνται στη γεωργία, την αλιεία 
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και άλλες υπαίθριες οικονομικές 

δραστηριότητες συνδέονται και με τα 

ζητήματα της χερσαίας ρύπανσης, με τα 

χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και την 

ακατάλληλη διάθεση. Ειδικότερα, μπορεί 

να υπάρχουν τοπικοί παράγοντες —

οικονομικοί ή σχετικοί με τις υπάρχουσες 

υποδομές— που δεν επιτρέπουν τη 

συλλογή και την ανακύκλωση τέτοιων 

πλαστικών. Τα πλαστικά αυτά, και ιδίως 

τα γεωργικά, πρέπει να γίνονται δεκτά σε 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή διάθεσης 

χωρίς περιττά εμπόδια και θα πρέπει να 

σχεδιάζονται καλύτερα ώστε να 

ανακυκλώνονται ή να διατίθενται 

ευκολότερα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

ανακύκλωσης πλαστικών και την κατά 

πρώτο λόγο μείωση των αποβλήτων, τα 

οποία αυτή τη στιγμή συμβάλλουν σε 

πρόσθετο κόστος για τους γεωργούς. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7 β)  Επιπλέον, μπορεί να είναι 

σημαντικές σε τοπική ή περιφερειακή 

κλίμακα η χερσαία ρύπανση και η 

μόλυνση του εδάφους από πλαστικά 

μεγαλύτερου μεγέθους και από τα 

προκύπτοντα θραύσματα ή 

μικροπλαστικά. Σε τοπική κλίμακα, αυτό 

το φαινόμενο μπορεί να είναι σημαντικό 

λόγω της εντατικής χρήσης των 

πλαστικών στη γεωργία. Για να μειωθούν 

οι επιπτώσεις των πλαστικών αποβλήτων 

στο περιβάλλον και στην υγεία ανθρώπων 

και ζώων πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος 

η ρύπανση με πλαστικές ύλες που 

προέρχεται από γεωργικές εκτάσεις. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7 γ) Παρόλο που τα γεωργικά 

πλαστικά προϊόντα αποτελούν χαμηλό 

ποσοστό της συνολικής ποσότητας 

χρησιμοποιούμενων πλαστικών υλών και 

παραγόμενων πλαστικών αποβλήτων, η 

χρήση τους παρουσιάζει γεωγραφική 

συγκέντρωση. Επίσης, οι κατηγορίες των 

γεωργικών πλαστικών προϊόντων έχουν 

πολύ ομοιογενή σύνθεση, γεγονός που 

καθιστά αυτό το ρεύμα αποβλήτων 

πολύτιμο για τον ανακυκλωτή. Αυτή τη 

στιγμή μεγάλο μέρος των γεωργικών 

πλαστικών θάβονται στο έδαφος, 

καίγονται ή απορρίπτονται στην ύπαιθρο 

ή καταλήγουν σε χωματερές. Αυτό 

συνιστά επικείμενη απειλή για μη 

αναστρέψιμη μόλυνση του εδάφους, 

υποβάθμιση των χαρακτηριστικών 

ποιότητας του εδάφους και, δυνητικά, για 

την ασφάλεια των τροφίμων. Κατά την 

καύση εκλύονται επιβλαβείς ουσίες, 

μεταξύ των οποίων ενδοκρινικοί 

διαταράκτες και καρκινογόνες ουσίες. 

Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καλύπτει τα περισσότερα γεωργικά 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στα 

αντίστοιχα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  11 

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 

(8) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ 

φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες 
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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. 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 

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. 

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. 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, επενδύσεων ή στρώσεων, 

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. 

_________________ _________________ 

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) 

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) 
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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). 

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). 

Αιτιολόγηση 

Οι επιστρώσεις, οι επενδύσεις και οι στρώσεις με πολυμερές έχουν σημαντική λειτουργικότητα 

από άποψη υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε πολυστρωματικά αντικείμενα πολλαπλών 

υλών και δεν μπορούν από μόνες τους να λειτουργούν ως βασικά δομικά συστατικά τελικών 

υλικών ή αντικειμένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελλείψει άλλων υλικών ως κύριο 

δομικό συστατικό. Η ερμηνεία του ορισμού των «πλαστικών» στην παρούσα οδηγία θα πρέπει 

να εναρμονιστεί με τον ορισμό του κανονισμού αριθ. 10/2011/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8 α) Παρατηρεί ότι, για τη μετάβαση 

από μια οικονομία που βασίζεται στα 

ορυκτά καύσιμα και για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα 

πλαστικά προϊόντα βιολογικής βάσης 

αποτελούν πιο βιώσιμη εναλλακτική από 

τα πλαστικά ορυκτής προέλευσης. Αυτό 

συνάδει επίσης με τους στόχους της 

κυκλικής οικονομίας, της στρατηγικής 

για τη βιοοικονομία και της στρατηγικής 

για τις πλαστικές ύλες. Επομένως, θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κίνητρα για 

την υποκατάσταση των υλικών ορυκτής 

προέλευσης από υλικά βιολογικής βάσης. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στις 

μελλοντικές προτάσεις πολιτικής κίνητρα 

για την εν λόγω υποκατάσταση και, 

παραδείγματος χάριν, να συμπεριλάβει σε 

μια αναθεώρηση της οδηγίας για τις 

δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/24/ΕΕ) 

κριτήρια για τα πλαστικά με βάση τη 

σύνθεση, το επίπεδο ανακυκλωσιμότητας 
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και την επικινδυνότητά τους. 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός, με την τρέχουσα μορφή του, παραμένει ασαφής σχετικά με την κατάσταση των 

πλαστικών βιολογικής βάσης. Θα πρέπει να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματα των υλικών 

βιολογικής βάσης για την παραγωγή πλαστικών, ιδίως οι θετικές επιπτώσεις τους ως μια πιο 

βιώσιμη εναλλακτική στα πλαστικά με βάση πολυμερές και η συμβολή τους στη μείωση της 

εξάρτησης από ορυκτές πρώτες ύλες, και να ενθαρρυνθεί η χρήση τους. 

 

Τροπολογία  13 

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» ως προϊόν που σχεδιάζεται 

και τοποθετείται στην αγορά για μία και 

μοναδική χρήση και για σύντομη χρονική 

διάρκεια. 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. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9 α) Διατηρώντας την αξία των 

προϊόντων και των υλικών όσο το 

δυνατόν περισσότερο και δημιουργώντας 

λιγότερα απορρίμματα, η οικονομία της 

ΕΕ μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική και 

πιο ανθεκτική, μειώνοντας παράλληλα 
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την πίεση στους πολύτιμους πόρους και 

το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή 

περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους 

παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων 

και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών 

λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των 

τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός 

στον οποίο καλύπτονται ήδη από 

υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης. 

(10) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή 

περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους 

παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων 

και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών 

λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των 

τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός 

στον οποίο καλύπτονται ήδη από 

υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης, και 

λαμβανομένων επίσης υπόψη των 

περιβαλλοντικών και οικονομικών 

επιπτώσεων της επιλογής εναλλακτικών 

υλικών ιδίως στον τομέα της γεωργίας. 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία που έχει ως στόχο να επισημάνει τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης γεωργικών και 

βιοαποδομήσιμων προϊόντων ως εναλλακτικών βασικών υλικών 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και 

πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο 

περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή 

τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον 

τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των 

διαθέσιμων και πιο βιώσιμων 

(12) Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και 

πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο 

περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή 

τους στην αγορά της Ένωσης. Η εν λόγω 

απαγόρευση θα πρέπει να καλύπτει, 

μεταξύ άλλων συγκεκριμένων τύπων 
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εναλλακτικών λύσεων, καθώς και 

καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα 

επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές 

επιλογές επαναχρησιμοποίησης και 

αντικατάσταση υλικών. 

πλαστικών, όλα τα οξοδιασπώμενα 

πλαστικά που δεν βιοαποδομούνται με 

ασφάλεια και, επομένως, δεν προσφέρουν 

περιβαλλοντικά οφέλη. Με τον τρόπο αυτό 

θα προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και 

πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, 

καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο 

βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, 

εναλλακτικές επιλογές 

επαναχρησιμοποίησης και 

λιπασματοποίησης και αντικατάσταση 

υλικών. 

Αιτιολόγηση 

Σχετικά με τον γεωργικό τομέα, π.χ. οι μεμβράνες εδαφοκάλυψης μπορεί να είναι 

οξοδιασπώμενες και να μολύνουν το περιβάλλον του εδάφους, ενώ υποτίθεται ότι 

αποδομούνται με ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12 a) Η οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 

2015/720, ορίζει στο άρθρο 20α 

παράγραφος 3 ότι, έως τον Μάιο του 

2017, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 

νομοθεσία που αφορά τα μέτρα για τη 

μείωση της κατανάλωσης των πολύ 

λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 

με βάση εκτίμηση των επιπτώσεων καθ’ 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει 

προβεί σε αυτήν την επανεξέταση. 

Δεδομένου ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς αποτελούν συνήθη 

πηγή ρύπανσης, πρέπει να θεσπιστούν 

μέτρα για τον περιορισμό της διάθεσής 

τους στην αγορά [ένα έτος μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 
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Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 20α παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/720, η Επιτροπή πρέπει να 

παρουσιάσει έκθεση έως τις 27 Μαΐου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο των διάφορων 

δυνατοτήτων μείωσης των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής τους και, εφόσον ενδείκνυται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Ωστόσο, η 

προθεσμία που είχε τεθεί στην Επιτροπή παρήλθε. Δεδομένου αυτού και για να μην χαθεί άλλος 

πολύτιμος χρόνος, η επερχόμενη οδηγία θα πρέπει να αντιμετωπίζει επίσης το ζήτημα των πολύ 

λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς και να τις απαγορεύει από την αγορά. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12 β) Η αντικατάσταση ή ο περιορισμός 

των πλαστικών προϊόντων που αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν σε εύλογο 

μεταβατικό χρονικό διάστημα και κατά 

τρόπο που δεν θα θέσει σε κίνδυνο την 

οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα της 

παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά 

του νέου προϊόντος που προσδιορίζεται 

ως εναλλακτική λύση, ιδίως εάν είναι 

πιθανό να υπάρξουν αρνητικές 

επιπτώσεις για την έρευνα και την 

καλλιέργεια της πρώτης ύλης που 

απαιτείται για την παραγωγή του. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία έχει ως στόχο να επισημάνει τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης γεωργικών και 

βιοαποδομήσιμων προϊόντων ως εναλλακτικών βασικών υλικών 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12 γ) Η Επιτροπή θα καταρτίσει 
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κατάλογο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 

στον οποίο θα καθορίζονται 

συγκεκριμένα κριτήρια που θα 

βοηθήσουν να προσδιοριστεί εάν οι 

εναλλακτικές που έχουν αναφερθεί 

πληρούν τις απαιτήσεις που επί του 

παρόντος πληρούνται από τις εφαρμογές 

των πλαστικών μίας χρήσης, εάν 

συνάδουν με την τρέχουσα νομοθεσία για 

τα απόβλητα και εάν έχει όντως 

διασφαλιστεί αυξημένη βιωσιμότητα. 

Αιτιολόγηση 

Οι εναλλακτικές που αναφέρθηκαν θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά για να διαπιστωθεί εάν 

όντως μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις που πληρούν σήμερα τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης, ιδίως όσα έρχονται σε επαφή με τρόφιμα/ποτά, και εάν θα είναι όντως 

περισσότερο βιώσιμες. Οι εν λόγω εναλλακτικές δεν θα πρέπει να αξιολογηθούν μόνο με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη σχετική νομοθεσία, όπως την έγκριση 

υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τον κανονισμό REACH, την ανακυκλωσιμότητα 

(οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα/ οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας). 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω 

υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον 

ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η 

σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους 

καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες 

επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή 

τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που 

πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω 

υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον 

ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η 

σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους 

καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες 

επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή 

τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που 

πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 
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ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει 

εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση 

και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει 

να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης 

σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες 

καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά της και η σαφής 

κατανόησή της. 

ακατάλληλης διάθεσης. Ταυτοχρόνως, η 

σήμανση πρέπει να περιέχει μηνύματα για 

την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 

σχετικά με τους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους των πλαστικών αποβλήτων. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 

καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για 

τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη 

της προτεινόμενης σήμανσης με 

αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, 

ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά της και η σαφής 

κατανόησή της. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17 α) Δεδομένου ότι οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές επηρεάζονται 

περισσότερο από τα θαλάσσια 

απορρίμματα, ιδίως από τα πλαστικά, και 

λόγω της έλλειψης δυνατοτήτων 

ανακύκλωσης, καθώς είναι αντιμέτωπες 

με τεράστιες ποσότητες πλαστικών που 

μεταφέρονται μέσω της θάλασσας καθώς 

και πλαστικών από ιδία κατανάλωση, θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 

ταμείο για να τις βοηθήσει να καθαρίσουν 

τη θαλάσσια ζώνη τους και να βάλουν το 

στοίχημα της πρόληψης της χρήσης 

πλαστικών. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17 β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν βελτιωμένη συμμόρφωση 

με την υποχρέωση χωριστής συλλογής 
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των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 

των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων. 

Θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο θέσπισης προϋποθέσεων 

σχετικά με την επεξεργασία των 

πλαστικών αποβλήτων στο παράρτημα 

ΙΙΙ του κανονισμού [κανονισμός για τα 

στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ]. 

Αιτιολόγηση 

Παρόμοια απαίτηση υπάρχει και στους κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων του 2006 

(Αγγλία και Ουαλία, 2005 στη Σκωτία). Επεκτάθηκαν οι έλεγχοι διαχείρισης αποβλήτων στη 

γεωργία. Μία από τις μεγάλες αλλαγές ήταν ότι κατάργησε την πρακτική της καύσης ή της ταφής 

γεωργικών πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων σπάγκων δεσίματος, μεμβρανών ενσίρωσης, 

δοχείων ψεκασμού, σάκων λιπασμάτων και σπόρων. Επίσης, οι γεωργοί υποχρεούνται να 

συνεργάζονται με εγκεκριμένη και αξιόπιστη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή 

και την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17 γ) Στα στρατηγικά σχέδια για την 

ΚΓΠ, το πρόβλημα των γεωργικών 

πλαστικών αποβλήτων θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

θα πρέπει, κατά περίπτωση, να καθορίσει 

απαιτήσεις για την καλή γεωργική και 

περιβαλλοντική κατάσταση της γης σε 

σχέση με τα πλαστικά απόβλητα, ως ένα 

νέο στοιχείο βελτιωμένων προϋποθέσεων 

μεσοπρόθεσμα, έως το 2023. Σύμφωνα με 

τη νέα απαίτηση πολλαπλής 

συμμόρφωσης, οι γεωργοί θα 

υποχρεούνται να συνεργάζονται με 

εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης 

αποβλήτων για τη συλλογή και την 

ανακύκλωση των πλαστικών και να τηρούν 

αποδεικτικά στοιχεία της ορθής 

διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων. 
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Αιτιολόγηση 

Παρόμοια απαίτηση υπάρχει και στους κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων του 2006 

(Αγγλία και Ουαλία, 2005 στη Σκωτία). Επεκτάθηκαν οι έλεγχοι διαχείρισης αποβλήτων στη 

γεωργία. Μία από τις μεγάλες αλλαγές ήταν ότι κατάργησε την πρακτική της καύσης ή της ταφής 

γεωργικών πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων σπάγκων δεσίματος, μεμβρανών ενσίρωσης, 

δοχείων ψεκασμού, σάκων λιπασμάτων και σπόρων. Επίσης, οι γεωργοί υποχρεούνται να 

συνεργάζονται με εγκεκριμένη και αξιόπιστη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή 

και την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Οι φιάλες ποτών που είναι 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν 

ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων 

που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες 

της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα 

αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής 

συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των 

καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. 

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν 

αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής 

συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος 

χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών 

που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 

σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο 

στόχο θέτοντας στόχους χωριστής 

συλλογής για φιάλες ποτών που είναι 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο 

πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης 

ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας 

συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή 

οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν 

κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό 

αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην 

ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και 

στην ποιότητα των ανακυκλούμενων 

υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον 

κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά 

ανακυκλούμενου υλικού. 

(20) Οι φιάλες ποτών που είναι 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν 

ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων 

που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες 

της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα 

αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής 

συλλογής, στη χαμηλή συμμετοχή των 

καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα, 

αλλά και στις φυσικές και χημικές 

ιδιότητες των πλαστικών, που τα 

καθιστούν ανθεκτικά στην αποδόμηση, 

με αποτέλεσμα να παραμένουν στο 

περιβάλλον επί δεκαετίες ή αιώνες μετά 

την εκπλήρωση του σκοπού των 

πλαστικών προϊόντων. Είναι αναγκαίο να 

προωθηθούν αποτελεσματικότερα 

συστήματα χωριστής συλλογής και, ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας 

ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για 

τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν 

αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας 

στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες 

ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων 

διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή 

θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της 

εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο 

κρίνουν κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο 
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θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, 

στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού 

και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων 

υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον 

κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά 

ανακυκλούμενου υλικού. 

Αιτιολόγηση 

Τα μη πλαστικά αντικείμενα που διαφεύγουν των συστημάτων συλλογής είναι λιγότερο 

ανθεκτικά και είναι πιθανότερο να αποδομηθούν, συνεπώς είναι λιγότερο πιθανό να 

καταλήξουν να συσσωρεύονται ως απορρίμματα στις παραλίες και τις θάλασσες. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20 α) Στο πλαίσιο αυτό, είναι 

απαραίτητη η συνεργασία των κρατών 

μελών και η περαιτέρω εναρμόνιση των 

συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων 

τους προκειμένου να αποτραπεί η 

καταστροφή του περιβάλλοντος από το 

διασυνοριακό εμπόριο. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22 α) Είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικό να 

τονιστεί ότι η βιοαποδόμηση δεν μπορεί 

να συνιστά προαιρετική επιλογή για το 

τέλος του κύκλου ζωής. Ωστόσο, η 

πραγματικότητα δείχνει ότι ορισμένα 

πλαστικά προϊόντα θα διαρρεύσουν 

αναπόφευκτα στο περιβάλλον και ότι, για 

ορισμένες εφαρμογές είναι καλύτερο να 

υπάρχουν προϊόντα που βιοαποδομούνται 

εντός σύντομου χρονικού διαστήματος 
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μέσω της δράσης μικροοργανισμών, αντί 

προϊόντων που θα παραμείνουν στο 

περιβάλλον για αιώνες χωρίς να 

αποσυντεθούν. Αυτή η πρόβλεψη δεν 

αποκλείει όλες τις απαιτούμενες 

προσπάθειες για συστήματα 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.  

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Τα κράτη μέλη πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες 

που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις 

παραβίασης των διατάξεων της παρούσας 

οδηγίας και να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(23) Τα κράτη μέλη πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες 

που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις 

παραβίασης των διατάξεων της παρούσας 

οδηγίας και να διασφαλίσουν ότι αυτοί θα 

γνωστοποιηθούν αποτελεσματικά στους 

παραγωγούς και θα εφαρμοστούν. Οι εν 

λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24 α) Κρίνεται επιπλέον σκόπιμο η 

Επιτροπή να συμπεριλάβει στις 

πληροφορίες που οφείλει να παρέχει ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 

τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με 

ένα πρότυπο βιοαποδομησιμότητας στη 

θάλασσα επιστημονικά αποδεκτό σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), που θα 

αφορά είτε τα προϊόντα του 

παραρτήματος της οδηγίας είτε τις 

προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 κατωτέρω. 



 

PE623.923v02-00 24/49 AD\1163676EL.docx 

EL 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος δεν υφίστανται κοινά πρότυπα σχετικά με το επίπεδο βιοαποδομησιμότητας 

στη θάλασσα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της οδηγίας και των εναλλακτικών 

λύσεων για τις οποίες γίνεται μεν λόγος αλλά οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά στην οδηγία. 

Είναι απαραίτητο σημείο αφετηρίας να αποτελέσουν κοινά πρότυπα σχετικά με το επίπεδο 

βιοαποδομησιμότητας των προϊόντων και να καταστεί δυνατή η εξέταση κοινών εναλλακτικών 

λύσεων, καθώς και ο Οργανισμός Περιβάλλοντος να μπορέσει να αξιοποιήσει τα δεδομένα 

αυτά στις αναλύσεις του. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και 

ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη για το περιβάλλον, η 

προώθηση της μετάβασης σε κυκλική 

οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών 

μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που 

συνεπώς συμβάλλει επίσης στην 

αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά 

μπορούν, λόγω της κλίμακας και των 

αποτελεσμάτων της δράσης, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 

η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 

με την αρχή της επικουρικότητας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 

ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων, 

(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και 

ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη για το περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία, η προώθηση της 

μετάβασης σε κυκλική οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 

καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, 

προϊόντων και υλικών, που συνεπώς 

συμβάλλει επίσης στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν 

μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της 

κλίμακας και των αποτελεσμάτων της 

δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε 

επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 

ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των στόχων, 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 1, το οποίο ήδη αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία αποτελούν 
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πηγή ανησυχίας. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 

πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο 

περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, 

καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε 

κυκλική οικονομία με καινοτόμα 

επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και 

υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 

πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου και 

της παρουσίας πλαστικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων μικροπλαστικών, 
στο περιβάλλον, ιδίως στα υδάτινα και 

χερσαία οικοσυστήματα, και στην 

ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, 

καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε 

κυκλική, μη τοξική οικονομία με 

καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, μη 

τοξικά προϊόντα και υλικά, με προώθηση 

βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των 

πλαστικών αποβλήτων και συμβάλλοντας 
στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο παράρτημα και στα 

αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν 

πλαστική ύλη. 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται ιδίως στα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο παράρτημα και στα 

αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν 

πλαστική ύλη σε σημαντικό βαθμό. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(1) «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που 

αποτελείται από πολυμερές, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο 

οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα 

ή άλλες ουσίες, και το οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό 

των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 

φυσικά πολυμερή που δεν έχουν 

τροποποιηθεί χημικώς· 

(1) «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που 

αποτελείται από πολυμερές, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο 

οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα 

ή άλλες ουσίες, και το οποίο λειτουργεί ως 

κύριο δομικό συστατικό των τελικών 

προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά 

πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί 

χημικώς και τις πολυμερισμένες 

επιστρώσεις, χρώματα, μελάνια και 

συγκολλητικές ουσίες που δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κύρια δομικά 

συστατικά τελικών υλικών και 

προϊόντων· 

Αιτιολόγηση 

Για τον σκοπό της παρούσας οδηγίας και για την εξασφάλιση μιας κοινής ερμηνείας από τα 

κράτη μέλη και της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, πρέπει να οριστεί με 

σαφήνεια στην παρούσα οδηγία το εύρος των «πλαστικών υλών» προκειμένου να αποφευχθούν 

οι διαφορετικές ερμηνείες. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) «επιστρώσεις»: ένα ή περισσότερα 

μη αυτοφερόμενα στρώματα 

κατασκευασμένα από πλαστικό, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

παρούσας οδηγίας, που εφαρμόζονται σε 

ένα υλικό ή αντικείμενο προκειμένου να 

του προσδώσουν ειδικές ιδιότητες ή να 

βελτιώσουν την τεχνική του απόδοση· 

Αιτιολόγηση 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και για την εξασφάλιση μιας κοινής ερμηνείας από τα 

κράτη μέλη και της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, θα πρέπει να οριστεί σαφώς 

στην παρούσα οδηγία ο όρος «επιστρώσεις» βάσει του ήδη υπάρχοντος ορισμού στον 

κανονισμό (ΕΚ) 2018/213 της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό 10/2011 για τα 

πλαστικά. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης»: 

το προϊόν που κατασκευάζεται εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη 

και το οποίο δεν έχει μελετηθεί, 

σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά 

προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές 

διαδρομές ή επιστροφές, με επιστροφή 

στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή 

επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό 

για τον οποίο σχεδιάστηκε· 

(2) «μίας χρήσης»: αυτό που έχει 

μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην 

αγορά για να χρησιμοποιηθεί μία φορά, 

για μικρή χρονική περίοδο και το οποίο 

έχει διαπιστωθεί βάσει εναρμονισμένης 

μεθοδολογίας ότι ευθύνεται για 

σημαντικό μέρος των θαλασσίων 

απορριμμάτων που απαντώνται στην ΕΕ· 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να οριστεί με σαφήνεια ο όρος «μίας χρήσης» προκειμένου να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε σύγχυση στην εφαρμογή της οδηγίας. Είναι επίσης σημαντικό να συνδεθεί ο 

ορισμός της «μίας χρήσης» με τα θαλάσσια απορρίμματα, προκειμένου τα συμπεριλαμβανόμενα 

είδη να είναι εκείνα με τη μεγαλύτερη συμβολή στη δημιουργία απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, 

μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για την επισήμανση των ειδών που απαντώνται στο περιβάλλον 

είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη 

την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) «πλαστικό προϊόν»: ένα προϊόν 

που αποτελείται κυρίως από πλαστικό. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) «γεωργικό πλαστικό προϊόν»: 

οποιοδήποτε τεμάχιο πλαστικού υλικού ή 

εξοπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί ή 

οποιαδήποτε πλαστική συσκευασία 

προϊόντος που έχει χρησιμοποιηθεί με την 

πρόθεση να βελτιωθεί η παραγωγικότητα 

μιας γεωργικής έκτασης1α 

 _________________ 

 1α Όπως ορίζεται η γεωργική έκταση στον 

κανονισμό (EΕ) αριθ. 1307/2013 (ή στον 

κανονισμό [κανονισμός για τα 

στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ]) 

 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος Α του παραρτήματος στην 

επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά 

την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της 

παρούσας οδηγίας]. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη: ουσιαστικής 

μείωσης στην προσφορά και την 

κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος 

Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους 

έως τις ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία 

λήξης της μεταφοράς της παρούσας 

οδηγίας]  

 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης 

της κατανάλωσης, μέτρα που 

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν εθνικούς 

στόχους μείωσης της κατανάλωσης, μέτρα 

που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 
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εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό 

καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να 

εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο 

σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. 

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν 

ανάλογα με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των προϊόντων που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά 

προϊόντα, όπως επιστρεφόμενα και 

επαναχρησιμοποιούμενα γυάλινα ή ξύλινα 

προϊόντα, στο σημείο πώλησης στον 

τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα 

που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται 

δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό 

καταναλωτή ή περιορισμούς κατά τη 

διάθεσή τους στην αγορά, καθώς και 

μέτρα για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και την ενδυνάμωση 

καταναλωτών για την ανακύκλωση 

πλαστικών συσκευασιών. Τα μέτρα αυτά 

μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο και με το κατά πόσον είναι 

δυνατόν να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση 

και η ανακύκλωσή τους. 

 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 

εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την 

επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της 

κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική 

πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη 

για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για 

τον υπολογισμό και την επαλήθευση της 

σημαντικής μείωσης της προσφοράς και 

της κατανάλωσης των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική 

πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 2 εντός δύο ετών 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας.  

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 

στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Β 

του παραρτήματος. 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 

στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Β 

του παραρτήματος, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στη μαζική εστίαση σε 

δημόσιους οργανισμούς, προωθούν 

διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 

και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

περαιτέρω εναλλακτικών μέσω της 

έρευνας.  

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο μέρος Γ του 

παραρτήματος και φέρουν καπάκια και 

καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα 

αποτελείται από πλαστική ύλη μπορούν να 

διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα 

καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν 

προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη 

διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου 

χρήσης του προϊόντος. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο μέρος Γ του 

παραρτήματος και φέρουν καπάκια και 

καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα 

αποτελείται από πλαστική ύλη μπορούν να 

διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα 

καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν 

προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη 

διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου 

χρήσης του προϊόντος, εκτός εάν είναι 

δεόντως αιτιολογημένο ότι τούτο 

επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια και την 

υγιεινή του προϊόντος τροφίμου που 

περιέχεται στο εσωτερικό. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, τα μεταλλικά καπάκια και 

διαγράφεται 
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καλύμματα με πλαστικές στεγανώσεις δεν 

θεωρείται ότι περιέχουν σημαντικό τμήμα 

από πλαστική ύλη. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1.  Δεδομένης της χρήσης και της 

φύσης τους, τα προϊόντα που 

αναφέρονται στο μέρος Δ του 

παραρτήματος πρέπει να φέρουν 

σήμανση, προκειμένου να αποθαρρύνεται 

η εσφαλμένη διάθεση και απόρριψή τους 

σε υπερχειλίσεις ομβρίων υδάτων. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Δ του 

παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά 

φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και 

ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους 

καταναλωτές για ένα ή περισσότερα από 

τα ακόλουθα: 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Δ του 

παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά 

φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και 

ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους 

καταναλωτές για τα ακόλουθα:  

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των απορριμμάτων του 

προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης 

β) τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των απορριμμάτων του 

προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης 
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του προϊόντος ως αποβλήτου, ή  του προϊόντος μίας χρήσης ως αποβλήτου, 

και  

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την παρουσία πλαστικών υλών στο 

προϊόν. 

γ) το γεγονός ότι ένα προϊόν περιέχει 

πλαστικές ύλες. 

 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού για όλα τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος Ε του παραρτήματος και που 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

θέσπιση συστημάτων ή μέτρων 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για 

όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος και που διατίθενται στην 

αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα συστήματα αυτά καθορίζονται 

με διαφάνεια και οι δαπάνες βαρύνουν 

από κοινού τους ενδιαφερόμενους 

συμφεροντούχους, με τους παραγωγούς 

να συμβάλλουν σε μέτρα που αποβλέπουν 

στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, στη 

στήριξη της έρευνας σε εναλλακτικές 

λύσεις και στην παράταση της διάρκειας 
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ζωής των προϊόντων. Η 

Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες 

γραμμές, σε διαβούλευση με τα κράτη 

μέλη, σχετικά με την αντιμετώπιση του 

κόστους καθαρισμού που συνδέεται με τα 

απόβλητα που καλύπτονται από το παρόν 

άρθρο, σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όσον αφορά τα συστήματα που 

καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της 

συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται 

στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς 

και επεξεργασίας τους, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

περισυλλογής των απορριμμάτων και του 

κόστους των μέτρων αύξησης της 

ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. 

2. 2. Όσον αφορά τα συστήματα που 

καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος καλύπτουν το συνολικό 

κόστος που συνδέεται με τη συλλογή των 

αποβλήτων που συνίστανται στα 

συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς 

και επεξεργασίας τους, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

περισυλλογής των απορριμμάτων και του 

κόστους των μέτρων αύξησης της 

ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 

2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με 

το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 

2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με 

το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά 
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σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη 

μπορούν, μεταξύ άλλων: 

σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη 

πρέπει, μεταξύ άλλων: 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να καθιερώσουν συστήματα 

επιστροφής εγγύησης ή 

α)λ να καθιερώσουν συστήματα 

επιστροφής εγγύησης και 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να καθορίσουν στόχους χωριστής 

συλλογής για σχετικά προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

β) να καθορίσουν στόχους χωριστής 

συλλογής για σχετικά προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

Τούτο πρέπει να περιλαμβάνει σημεία 

χωριστής συλλογής για τις περισσότερο 

χρησιμοποιούμενες κατηγορίες και τα 

περισσότερο χρησιμοποιούμενα υλικά με 

βάση τη γεωγραφική και/ή εποχιακή 

συγκέντρωση αποβλήτων πλαστικών 

προϊόντων, ιδίως γεωργικών πλαστικών 

προϊόντων Ο υπολογισμός των στόχων θα 

πρέπει να είναι αναλογικός προς τον 

χρόνο χρησιμοποίησής τους. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 

πληροφόρηση των καταναλωτών των 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο μέρος Ζ του 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 

πληροφόρηση των καταναλωτών των 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 
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παραρτήματος και των αλιευτικών 

εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη 

σχετικά με τα παρακάτω: 

οδηγίας και των αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα 

παρακάτω: 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις επιπτώσεις της δημιουργίας 

απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων 

τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω 

προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων 

που περιέχουν πλαστική ύλη στο 

περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

β) τις επιπτώσεις των πλαστικών στο 

περιβάλλον, στην υγεία ανθρώπων και 

ζώων και, ιδίως, στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και το έδαφος, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μικροπλαστικών, μεταξύ άλλων μέσω της 

δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων 

ακατάλληλων τρόπων διάθεσης 

αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και 

των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) δίδεται προτεραιότητα σε μέτρα 

ευαισθητοποίησης για τη μείωση της 

χρήσης πλαστικών και προϊόντων που 

περιέχουν μικροπλαστικά. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επίσης 

μέτρα για την αποφυγή της ενθάρρυνσης 

σύντομης διάρκειας ζωής ή της πρόωρης 

διάθεσης των προϊόντων, παρέχοντας 
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κίνητρα για την ανάπτυξη πιο 

ανακυκλώσιμων πλαστικών υλών, τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διεργασιών ανακύκλωσης, καθώς και την 

παρακολούθηση και την απομάκρυνση 

επικίνδυνων ουσιών και προσμείξεων από 

τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β γ) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

επικουρούν τις τοπικές αρχές, τις 

επιχειρήσεις και τις ενώσεις στη 

διεξαγωγή εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για 

την αύξηση της διάρκειας ζωής των 

προϊόντων και την παροχή πληροφοριών 

και συμβουλών για την υπεύθυνη 

διάθεση, σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ 

της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των 

προϊόντων. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, 

οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, 

διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία 

εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή 

άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου 

σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, 

προκειμένου να προσβάλλουν την 

ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα 

των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων 

που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 5, 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, 

οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, 

διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία 

εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή 

άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου 

σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, 

προκειμένου να προσβάλλουν την 

ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα 

των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων 

που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 4, 



 

AD\1163676EL.docx 37/49 PE623.923v02-00 

 EL 

6, 7 και 8, όταν πληρούται ένας από τους 

ακόλουθους όρους: 

5, 6, 7, 8, 9 και όταν πληρούται ένας από 

τους ακόλουθους όρους: 

 

 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος Α του παραρτήματος και τα 

οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της 

Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να 

καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1· 

α) τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στα μέρη Α και Β του παραρτήματος και 

τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της 

Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να 

καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·  

 

 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληροφορίες για τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους 

σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1.  

β) πληροφορίες για τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους 

σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 και 

του άρθρου 5.  

 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο 

στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου 

ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών 

από το τέλος του έτους αναφοράς για το 

Τα δεδομένα που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) του πρώτου εδαφίου 

ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών 

από το τέλος του έτους αναφοράς για το 
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οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, 

χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών 

δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ 

προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω 

σύνολα δεδομένων. 

οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, 

χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών 

δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ 

προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω 

σύνολα δεδομένων. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί 

τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με 

βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα 

κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση 

περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για 

τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις 

επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, 

πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και 

εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών. 

3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί 

τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με 

βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα 

κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση 

περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για 

τις εκροές ανά κράτος μέλος, τα 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της 

παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς 

χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις 

επισκόπησης των κρατών μελών. 

 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από 

την ηµεροµηνία λήξης της προθεσμίας 

µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε 

πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες 

αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2. 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[τρία έτη από 

την ηµεροµηνία λήξης της προθεσμίας 

µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε 

πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες 

αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2. 
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Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έχει σημειωθεί επαρκής 

επιστημονική και τεχνική πρόοδος και 

έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για 

τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά 

πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά 

τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια 

προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης 

στην αγορά, κατά περίπτωση. 

γ) έχει σημειωθεί επαρκής 

επιστημονική και τεχνική πρόοδος και 

έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή ένα 

ευρωπαϊκό πρότυπο για τη 

βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά 

πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά 

τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια 

προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης 

στην αγορά ή την κατανάλωση, κατά 

περίπτωση. 

 

 

Τροπολογία  65 

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 νωπά 

προϊόντα τροφίμων για οικιακή χρήση, 

συμπεριλαμβανομένου του κρέατος, 

εφόσον δεν υπάρχει ασφαλής εναλλακτική 

λύση. 
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Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Α – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Κυπελλάκια — Κυπελλάκια, μαζί με τα 

καλύμματά τους 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος A – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πλαστικά καφάσια μίας χρήσης που 

προορίζονται για τη συσκευασία και τη 

μεταφορά γεωργικών και αλιευτικών 

προϊόντων 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Α – περίπτωση 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Φιάλες ποτών 

 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, 

μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) 

εκτός από κλειστά συστήματα στα οποία 

εξασφαλίζονται πλήρως η συλλογή, η 

επαναχρησιμοποίηση ή/και η 
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ανακύκλωση 

 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Πιάτα — Πιάτα, εκτός από κλειστά 

συστήματα στα οποία εξασφαλίζονται 

πλήρως η συλλογή, η 

επαναχρησιμοποίηση ή/και η 

ανακύκλωση 

 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Καλαμάκια, εκτός από 

σωληνίσκους που προορίζονται και 

χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς 

— Καλαμάκια, εκτός από 

σωληνίσκους που προορίζονται και 

χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς, 

καθώς και καλαμάκια προσαρτημένα σε 

περιέκτες ποτών 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Πολυστυρένιο σε όλες τις 

εφαρμογές, εκτός από τις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί για 

συγκεκριμένη εφαρμογή ότι το υλικό αυτό 

παρέχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό 

και κοινωνικό όφελος στην εν λόγω 

εφαρμογή και δεσμεύεται για επεξεργασία 

αποβλήτων 
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Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - οξοδιασπώμενες πλαστικές ύλες 

σε κάθε εφαρμογή 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Υλικά συσκευασίας ή υλικά που 

έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και 

περιέχουν πλαστικό, εφόσον 

συνεισφέρουν στην επιβάρυνση του 

εδάφους με μικροπλαστικά κατά τη 

λιπασματοποίηση ή κατά την παραγωγή 

βιοαερίου, όπως τα πλαστικά ή 

εμποτισμένα με πλαστικό φακελάκια 

τσαγιού 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 δ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Πολύ λεπτές και ελαφρές 

πλαστικές σακούλες μεταφοράς όπως 

ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 

2015/720 εκτός εάν απαιτούνται για 

λόγους υγιεινής για κρέας, ψάρι και 

γαλακτοκομικά προϊόντα. 

 

 

Τροπολογία  76 
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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 ε (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Πρωτογενής συσκευασία για 

ατομικά συσκευασμένα γλυκά και κέικ 

 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 στ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Ξυλάκια για γλυκίσματα και 

καραμέλες 

 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 ζ(νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Πρωτογενής συσκευασία για 

φρούτα και λαχανικά, η οποία δεν είναι 

αναγκαία για τη διατήρηση του προϊόντος 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Γ – περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία 

που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι 

φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα 

καλύμματά τους 

— Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία 

που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι 

φιάλες ποτών, μαζί με τις ετικέτες, τα 

καπάκια και τα καλύμματά τους, καθώς 

και δοχεία από πλαστικό μίας χρήσης με 

καπάκι για σαλάτες, γιαούρτι, φρούτα  
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Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή 

προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, 

οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής 

— Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή 

προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, 

οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής, τα 

οποία περιέχουν πλαστικό 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – μέρος Δ – περίπτωση 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Γεωργικά πλαστικά, όταν 

διαπιστώνεται ότι συνεισφέρουν 

σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο 

στη ρύπανση του περιβάλλοντος με 

πλαστικές ύλες, και όταν το ποσοστό 

συλλογής τους είναι χαμηλότερο του 90 % 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – 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 είναι 

σχεδιασμένα και προορίζονται για να 

γεμίζουν στο σημείο πώλησης και 
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. 
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Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία 

που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι 

φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα 

καλύμματά τους 

— Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία 

που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι 

φιάλες ποτών, μαζί με τις ετικέτες, τα 

καπάκια και τα καλύμματά τους 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Καπάκια και καλύμματα που 

περιέχουν πλαστικές ύλες 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

— Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή 

προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, 

οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής 

— Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή 

προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, 

οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής, τα 

οποία περιέχουν πλαστικό 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Γεωργικά πλαστικά, π.χ. 

μεμβράνες προστατευόμενων 

καλλιεργειών, μεμβράνες εδαφοκάλυψης 

και ενσίρωσης, σωλήνες άρδευσης και 

αποστράγγισης, σάκοι και περιέκτες 
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εισροών, που έχουν αναγνωριστεί ότι 

συμβάλλουν σημαντικά σε τοπικό ή 

εθνικό επίπεδο στη ρύπανση από 

πλαστικές ύλες στο περιβάλλον 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 8 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πλαστικά καφάσια μίας χρήσης που 

προορίζονται για τη συσκευασία και τη 

μεταφορά γεωργικών και αλιευτικών 

προϊόντων 

 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος ΣΤ – περίπτωση 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Γεωργικά πλαστικά, που έχουν 

αναγνωριστεί ότι συμβάλλουν σημαντικά 

σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο στη ρύπανση 

από πλαστικές ύλες στο περιβάλλον, 

μεταξύ των οποίων απόβλητα όμως 

φύλλα ή μεμβράνες που χρησιμοποιούνται 

για προστατευόμενες καλλιέργειες, 

εδαφοκάλυψη ή ενσίρωση,  δίχτυα 

προστασίας από το χαλάζι ή κατά των 

ζιζανίων, σωλήνες άρδευσης και 

αποστράγγισης, σάκοι και περιέκτες 

εισροών, σπάγκοι δεσίματος, λιπάσματα 

και συσκευασίες αγροχημικών προϊόντων 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ζ – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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— Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία 

που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι 

φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα 

καλύμματά τους 

— Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία 

που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι 

φιάλες ποτών, μαζί με τις ετικέτες, τα 

καπάκια και τα καλύμματά τους 

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ζ – περίπτωση 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Γεωργικά πλαστικά, όταν 

διαπιστώνεται ότι συνεισφέρουν 

σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο 

στη ρύπανση του περιβάλλοντος με 

πλαστικές ύλες 
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