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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2018)0340), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0218/2018), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής 

και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας και της 

Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0000/2018),  

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. 
2 ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. 
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Τροπολογία  1 

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 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 στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί 

ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής 

για τις πλαστικές ύλες. 

(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 παγκόσμια 

παραγωγή πλαστικών υλών έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα και το 2017 έφτασε τους 348 

εκατομμύρια τόνους. Το ευρωπαϊκό 

μερίδιο της εν λόγω παραγωγής 

αντιπροσώπευε ποσοστό 18,5 % (64,4 

εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα που 

συνιστά αύξηση 3,4 % σε σύγκριση με την 

παραγωγή του προηγούμενου έτους). 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. 

__________________  

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]. 
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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 «Ευρωπαϊκή 

στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην 

κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 

final]. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρόλο που αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την 

ευθύνη της και ηγετικό ρόλο διεθνώς στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1a) Οι πλαστικές ύλες διαδραματίζουν 

χρήσιμο ρόλο στην οικονομία και έχουν 

σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς. 

Ειδικότερα, οι πλαστικές ύλες 

χρησιμοποιούνται στη συσκευασία (40 %) 

και στον τομέα της οικοδομής και των 

κατασκευών (20 %). Σημαντική είναι 

επίσης η χρήση πλαστικών υλών στον 

τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, του 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

και στον τομέα της γεωργίας. Ωστόσο, οι 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία, 

απαιτούν τη δημιουργία ενός νομικού 

πλαισίου για τη μείωση των εν λόγω 

ανεπιθύμητων επιπτώσεων, μεταξύ 

άλλων με τον περιορισμό της διάθεσης 

στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων 

μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν 

άμεσα διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν πρόκειται για νομοθετική πρόταση κατά των 

πλαστικών υλών, οι οποίες έχουν φέρει επανάσταση στη ζωή μας, όπως λίγες μόνο άλλες 

εφευρέσεις. Ωστόσο, οι πλαστικές ύλες είναι παντού και τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης 

προκαλούν ασφυξία στους ποταμούς, τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Συνεπώς, απαιτείται 

επείγουσα δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων και μέσω της νομοθεσίας. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι κυκλικές προσεγγίσεις που 

αποδίδουν προτεραιότητα στα 

επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και στα 

συστήματα επαναχρησιμοποίησης θα 

οδηγήσουν σε μείωση των παραγόμενων 

αποβλήτων και η πρόληψη αυτή βρίσκεται 

στην κορυφή της ιεραρχίας των 

αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 

4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου34. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι 

επίσης σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης 

ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για 

τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 

κατανάλωσης και παραγωγής. 

(2) Οι κυκλικές προσεγγίσεις που 

αποδίδουν προτεραιότητα στα 

επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα χωρίς 

επικίνδυνες ουσίες και στα συστήματα 

επαναχρησιμοποίησης θα οδηγήσουν σε 

μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και 

η πρόληψη αυτή βρίσκεται στην κορυφή 

της ιεραρχίας των αποβλήτων που 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. 

Τέτοιες προσεγγίσεις είναι επίσης 

σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης 

ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για 

τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων 

κατανάλωσης και παραγωγής. 

__________________ __________________ 

34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015. 

35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
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πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική κυκλική 

προσέγγιση, η οδηγία πρέπει να προωθεί εναλλακτικά, μη τοξικά υποκατάστατα των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Το Συμβούλιο, κατά τη 

συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2018, 

ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα 

«Υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ 

για την κυκλική οικονομία», 

υποστηρίζοντας σαφώς τις δράσεις που 

έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο για περιορισμό της 

χρήσης μικροπλαστικών που 

προστίθενται σκόπιμα στα προϊόντα 

καθώς και τη χρήση οξοπλαστικών στην 

Ένωση και τις δράσεις που προβλέπονται 

στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες 

όσον αφορά την μείωση των 

μικροπλαστικών από τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα 

ελαστικά αυτοκινήτων και τη διαρροή 

συσσωματωμάτων πριν από την 

παραγωγή. Η Ένωση λαμβάνει ήδη μέτρα 

καθώς υπάρχει μια συνεχιζόμενη 

διαδικασία στο πλαίσιο του κανονισμού 

REACH, σύμφωνα με την οποία η 

Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να 

καταρτίσει έναν φάκελο επιβολής 

περιορισμών σύμφωνα με το παράρτημα 

XV όσον αφορά τη χρήση 

μικροπλαστικών σωματιδίων που 

προστίθενται σκόπιμα σε καταναλωτικά 

ή επαγγελματικά προϊόντα κάθε είδους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη νομοθετήσει στον συγκεκριμένο τομέα, είναι 

σημαντικό να αναλάβει δράση η ΕΕ, βάσει μιας αξιολόγησης του ECHA, και να προχωρήσει 
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έως το 2020 σε περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών σωματιδίων που προστίθενται σκόπιμα 

σε καταναλωτικά ή επαγγελματικά προϊόντα. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Η Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το 

πρόβλημα των μικροπλαστικών και θα 

πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους 

παραγωγούς να περιορίσουν αυστηρά τα 

μικροπλαστικά στις συνθέσεις των 

προϊόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση 

στους παραγωγούς 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 

ελαστικών, καθώς τα συνθετικά 

ενδύματα και τα ελαστικά ευθύνονται για 

το 63 % των μικροπλαστικών που 

καταλήγουν απευθείας στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρόλο που τα μικροπλαστικά (δηλαδή τα πλαστικά σωματίδια με μέγεθος μικρότερο των 

5 mm) δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής, ούτε αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένα 

μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη προσέγγιση στο εν λόγω πρόβλημα 

δεδομένων των επιπτώσεων των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων στο περιβάλλον, τη 

θαλάσσια πανίδα και την ανθρώπινη υγεία. 

 

Τροπολογία  6 

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 

(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 
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οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση. 

οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 86 % των πλαστικών μίας 

χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε 

παραλίες στην Ένωση και δυνητικά το 50 

% όλων των πλαστικών αντικειμένων που 

βρέθηκαν σε παραλίες στην Ένωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτοαιτιολόγηση. 

 

Τροπολογία  7 

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 

περιλαμβάνει τα προϊόντα μίας χρήσης 

που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή εν 

μέρει από πλαστικό και που μελετώνται, 

σχεδιάζονται ή διατίθενται στην αγορά για 

να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά ή 

στην πράξη χρησιμοποιούνται μία μόνο 

φορά πριν την απόρριψή τους. Τα τυπικά 

χαρακτηριστικά των ειδών μιας χρήσης 

είναι τα εξής: συμβάλλουν στη 

δημιουργία απορριμμάτων και 

καταλήγουν κατά κύριο λόγο στο 

θαλάσσιο περιβάλλον· σύντομη διάρκεια 

χρήσης· καταναλώνονται κατά κύριο λόγο 

μακριά από το σπίτι· μπορούν να 

αντικατασταθούν από 

επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα ή 

προϊόντα που δεν αποτελούνται από 

πλαστικές ύλες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας και νομικούς λόγους, είναι καλύτερο να υπάρχει θετικός ορισμός. Θα 
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είναι επίσης χρήσιμο για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς να έχουν σαφή κριτήρια που 

καθορίζουν αν ένα προϊόν μπορεί να θεωρηθεί πλαστικό προϊόν μίας χρήσης ή όχι. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και η κατανάλωση των 

περισσότερων τέτοιων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή 

και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο 

βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από 

τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω 

προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των 

τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι 

κανόνες ορθής παρασκευαστικής 

πρακτικής, η πληροφόρηση των 

καταναλωτών ή οι απαιτήσεις 

ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. 

(11) Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη 

κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και η κατανάλωση των 

περισσότερων τέτοιων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να 

αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή 

και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο 

βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από 

τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την επίτευξη σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω 

προϊόντων, όπως συμβαίνει με τις 

πλαστικές σακούλες δυνάμει της οδηγίας 

94/62/ΕΚ,   όπως τροποποιήθηκε από την 

οδηγία (ΕΕ) 2015/72043a, χωρίς να τίθεται 

σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η 

ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές 

πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής 

παρασκευαστικής πρακτικής, η 

πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι 

απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται 

στη νομοθεσία της Ένωσης για τα 

τρόφιμα44. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επιδιώξουν τη μέγιστη δυνατή φιλοδοξία 

των εν λόγω μέτρων, τα οποία θα πρέπει 

να είναι αναλογικά προς τη σοβαρότητα 

του κινδύνου για δημιουργία θαλάσσιων 

απορριμμάτων τον οποίο συνεπάγονται 

τα διάφορα προϊόντα και οι διάφορες 

χρήσεις που καλύπτονται από τον 

συνολικό στόχο μείωσης. 

__________________ __________________ 

 43α Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 
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94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της 

κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 

σακουλών μεταφοράς (ΕΕ L 115 της 

6.5.2015, σ. 11). 

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον 

καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων, 30.4.2004, σ.1-54), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά 

με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν 

σε επαφή και με άλλες συναφείς 

νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των 

τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ 

L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17). 

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον 

καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 

(ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την 

υγιεινή των τροφίμων, 30.4.2004, σ.1-54), 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά 

με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν 

σε επαφή και με άλλες συναφείς 

νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των 

τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ 

L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα κράτη μέλη είναι εκ των πραγμάτων ελεύθερα να 

στοχοθετήσουν τα μέτρα τους, και ότι αυτά θα πρέπει να είναι αναλογικά προς τη σοβαρότητα 

του κινδύνου για δημιουργία θαλάσσιων απορριμμάτων, και ότι θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στις σοβαρότερες περιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Τα φίλτρα προϊόντων καπνού είναι 

τα δεύτερα πιο ρυπογόνα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης. Παρόλο που το 

μερίδιο αγοράς των φίλτρων κυτταρίνης 

φυτικής προέλευσης για προϊόντα καπνού 

φαίνεται να αυξάνεται, η δυνατότητα 

αποδοχής των διαθέσιμων εναλλακτικών 

λύσεων δεν είναι σαφής. Επιπρόσθετα, ο 

τεράστιος αντίκτυπος των προϊόντων 

καπνού με φίλτρα στο περιβάλλον δεν 

μπορεί να αγνοηθεί καθώς το φίλτρο τους 

μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερα 

πλαστικά σωματίδια. Τα 

χρησιμοποιημένα φίλτρα καπνού 

περιέχουν επίσης πολλές χημικές ουσίες 
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που είναι περιβαλλοντικά τοξικές, εκ των 

οποίων τουλάχιστον 50 είναι γνωστά 

καρκινογόνα για τον άνθρωπο, καθώς και 

βαρέα μέταλλα, που μπορεί να 

διαρρεύσουν από το φίλτρο και να 

βλάψουν το γύρω χερσαίο, ατμοσφαιρικό 

και θαλάσσιο περιβάλλον. Για να 

αντιμετωπιστεί το ζήτημα του 

καθαρισμού των αποβλήτων μετά την 

κατανάλωση και της υπεύθυνης 

διάθεσης, χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα 

μέτρων για τα προϊόντα καπνού με 

φίλτρο, που ποικίλλουν από τη 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού έως 

τη μείωση των φίλτρων μίας χρήσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα φίλτρα 

προϊόντων καπνού κατατάσσονται στη δεύτερη θέση μεταξύ των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης που συμβάλλουν στα θαλάσσια απορρίμματα, μετά τις πλαστικές φιάλες. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στην πρόταση της Επιτροπής, οι διατάξεις που αφορούν τα φίλτρα προϊόντων καπνού 

περιλαμβάνουν τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών προϊόντων καπνού και μέτρα 

ευαισθητοποίησης, η πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί και να συμπεριλάβει στόχους για 

μείωση της κατανάλωσης των φίλτρων τσιγάρων. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Η οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 

2015/720 προέβλεπε την απαίτηση να 

προβεί η Επιτροπή σε νομοθετική 

επανεξέταση μέχρι τον Μάιο του 2017 

σχετικά με μέτρα για τη μείωση της 

κατανάλωσης πολύ λεπτών πλαστικών 

σακουλών μεταφοράς, με βάση τις 

επιπτώσεις του κύκλου ζωής. Μέχρι 

σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει 

πραγματοποιήσει την εν λόγω 

επανεξέταση. Δεδομένου ότι οι εν λόγω 

πλαστικές σακούλες είναι ιδιαίτερα 
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πιθανό να συμβάλουν στη δημιουργία 

απορριμμάτων, είναι σκόπιμο να 

θεσπιστούν μέτρα για τον περιορισμό της 

διάθεσής τους στην αγορά με εξαίρεση 

τις χρήσεις που είναι απολύτως 

αναγκαίες. Οι πολύ λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ως συσκευασίες 

χύδην τροφίμων παρά μόνο όταν 

απαιτείται για λόγους υγιεινής, όπως για 

τη συσκευασία νωπών τροφίμων (όπως 

το ωμό κρέας, τα ψάρια ή τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα). Για τις πολύ 

λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω 

περιορισμός εμπορίας, εξακολουθούν να 

ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις της 

οδηγίας (ΕΕ) 2015/720. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η νομοθεσία για τη μείωση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς άφησε ανοικτά τα μέτρα για 

τη μείωση των πολύ λεπτών σακουλών μεταφοράς, με την επιφύλαξη ρήτρας επανεξέτασης. Η 

παρούσα πρόταση δίνει την ευκαιρία να προωθηθούν μέτρα για τις εν λόγω σακούλες, που είναι 

ιδιαίτερα πιθανό να συμβάλουν στη δημιουργία απορριμμάτων και για τις οποίες υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Τα καπάκια και τα καλύμματα των 

οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από 

πλαστική ύλη, από δοχεία ποτών, 

συγκαταλέγονται στα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης που εμφανίζονται 

συχνότερα ως απορρίμματα στις παραλίες 

της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι περιέκτες 

ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης θα πρέπει να επιτρέπεται να 

διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον 

πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις 

σχεδιασμού προϊόντος ώστε να μειώνεται 

(13) Τα καπάκια και τα καλύμματα των 

οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από 

πλαστική ύλη, από δοχεία ποτών, 

συγκαταλέγονται στα πλαστικά 

αντικείμενα μίας χρήσης που εμφανίζονται 

συχνότερα ως απορρίμματα στις παραλίες 

της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι περιέκτες 

ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης θα πρέπει να επιτρέπεται να 

διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον 

πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις 

σχεδιασμού προϊόντος ώστε να μειώνεται 
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σημαντικά η διαφυγή καπακιών και 

καλυμμάτων των περιεκτών ποτών στο 

περιβάλλον. Για τους περιέκτες ποτών που 

είναι πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες 

μίας χρήσης, η απαίτηση αυτή αποτελεί 

προσθήκη στις βασικές απαιτήσεις σχετικά 

με τη σύνθεση και την 

επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ανακυκλώσιμης, φύση της συσκευασίας 

που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της 

οδηγίας 94/62/ΕΟΚ. Για να διευκολυνθεί η 

συμμόρφωση με την απαίτηση σχεδιασμού 

προϊόντος και να εξασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι 

ανάγκη να εκπονηθεί ένα εναρμονισμένο 

πρότυπο που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου45 και η συμμόρφωση με το εν 

λόγω πρότυπο θα πρέπει να αποτελεί 

τεκμήριο συμμόρφωσης με τις εν λόγω 

απαιτήσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για την εκπόνηση του 

εναρμονισμένου προτύπου και για την 

προσαρμογή των αλυσίδων παραγωγής 

των κατασκευαστών σε σχέση με την 

εφαρμογή της απαίτησης σχεδιασμού 

προϊόντος. 

σημαντικά η διαφυγή καπακιών και 

καλυμμάτων των περιεκτών ποτών στο 

περιβάλλον. Για τους περιέκτες ποτών που 

είναι πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες 

μίας χρήσης, η απαίτηση αυτή αποτελεί 

προσθήκη στις βασικές απαιτήσεις σχετικά 

με τη σύνθεση και την 

επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ανακυκλώσιμης, φύση της συσκευασίας 

που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της 

οδηγίας 94/62/ΕΟΚ. Για να διευκολυνθεί η 

συμμόρφωση με την απαίτηση σχεδιασμού 

προϊόντος και να εξασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι 

ανάγκη να εκπονηθεί ένα εναρμονισμένο 

πρότυπο που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και η συμμόρφωση με το εν 

λόγω πρότυπο θα πρέπει να αποτελεί 

τεκμήριο συμμόρφωσης με τις εν λόγω 

απαιτήσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί 

επαρκής χρόνος για την εκπόνηση του 

εναρμονισμένου προτύπου και για την 

προσαρμογή των αλυσίδων παραγωγής 

των κατασκευαστών σε σχέση με την 

εφαρμογή της απαίτησης σχεδιασμού 

προϊόντος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η κυκλική χρήση των πλαστικών υλών, 

θα πρέπει να εξασφαλιστεί η υιοθέτηση 

των ανακυκλωμένων υλικών από την 

αγορά. Είναι επομένως σκόπιμο να 

θεσπιστεί απαίτηση για υποχρεωτική 

ελάχιστη περιεκτικότητα ανακυκλωμένου 

πλαστικού όσον αφορά ορισμένα 

προϊόντα. Συνεπώς, θα πρέπει να 

επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά 

περιεκτών ποτών που είναι πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης, μόνο εάν 

αποτελούνται από τουλάχιστον 25 % 

ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2025. 

__________________  

45 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, 

την τροποποίηση των οδηγιών του 
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Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ 

και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 

98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 

2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την 

κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 

1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

316 της 14.11.2012, σ. 12). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πολλοί παράγοντες στον τομέα των τροφίμων και των ποτών έχουν δεσμευτεί για την 

παραγωγή πλαστικών φιαλών που αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 25 % από 

ανακυκλωμένο πλαστικό. Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η δέσμευση αυτή που ανέλαβε η 

βιομηχανία, η οποία συμμετέχει άμεσα στη συνολική λύση στο μείζον πρόβλημα των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Ο οικολογικός σχεδιασμός των 

πλαστικών υλών και των πλαστικών 

προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη τις 

απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης από τη φάση σχεδιασμού 

έχει ζωτική σημασία για την κυκλική 

οικονομία και θα συμβάλει στη μείωση 

των απορριμμάτων. Είναι συνεπώς 

σημαντικό να διευρυνθεί η αρχή του 

οικολογικού σχεδιασμού για να 

συμπεριλάβει όλες τις ομάδες προϊόντων 

με κατάλληλες κανονιστικές ρυθμίσεις για 

τα προϊόντα. Συνεπώς, τα μέτρα που 

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα 

πρέπει να συμπληρωθούν με την 

αναθεώρηση και την ενίσχυση των 

βασικών απαιτήσεων που ορίζονται στην 

οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 

από την οδηγία (ΕΕ) 2018/8521a. Για τον 
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σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

υποβάλει πρόταση έως το τέλος του 2020, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

ιδιότητες των διαφορετικών υλικών 

συσκευασίας με βάση τις εκτιμήσεις του 

κύκλου ζωής τους, εξετάζοντας ιδίως τα 

ζητήματα της πρόληψης και του 

σχεδιασμού για κυκλικότητα.  

 ______________ 

 1α Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ 

για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 

141). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η καινοτομία στον σχεδιασμό των προϊόντων για την αποφυγή πλαστικών απορριμμάτων 

αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. 

 

Τροπολογία  13 

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 

(14) Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω 

υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, μπορούν να προκαλέσουν 

σημαντικές ζημίες στα δίκτυα 

αποχέτευσης φράσσοντας τις αντλίες και 

τους αγωγούς. 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 
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απορριμμάτων ως αποτέλεσμα 

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. 

αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη 

διάθεση αποβλήτων που πρέπει να 

αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές 

περιβαλλοντικές και οικονομικές 

επιπτώσεις των απορριμμάτων ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τις τομεακές εθελοντικές συμφωνίες που 

έχουν εγκριθεί σχετικά με σαφείς κανόνες 

σήμανσης προκειμένου να ενημερώνονται 

οι καταναλωτές, για παράδειγμα μέσω 

ενός λογότυπου, κατά πόσον το προϊόν 

είναι ανακυκλώσιμο ή όχι. 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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πολλά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, για παράδειγμα τα υγρά μαντηλάκια, τα φίλτρα 

προϊόντων καπνού και οι μπατονέτες μπορεί να καταλήξουν στο αποχετευτικό δίκτυο λόγω 

ακατάλληλων πρακτικών διάθεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σημερινοί σταθμοί 

συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων αφαιρούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Ωστόσο, οι 

υπερχειλιστές μικτής απορροής μπορεί να οδηγήσουν σε άμεση απελευθέρωση και ένα μέρος 

αυτών των πλαστικών προϊόντων μπορεί, συνεπώς, να καταλήξει σε υδατικά συστήματα με 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Βλέπε επίσης την αιτιολόγηση της προταθείσας 

τροπολογίας επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν 

άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο 

βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης 

(15) Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν 

άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο 

βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης 
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συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής 

απορριμμάτων καθώς και το κόστος των 

μέτρων ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 

απορριμμάτων. 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής 

απορριμμάτων, για το οποίο θα πρέπει να 

ισχύει κοινή ευθύνη, καθώς και το κόστος 

των μέτρων ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους 

απορριμμάτων με την καταπολέμηση της 

ανάρμοστης συμπεριφοράς των 

καταναλωτών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 8 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών 

υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα 

και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι 

υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν 

προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την 

επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην 

ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το 

σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το 

δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής για την 

παράδοση αποβλήτων από πλοία 

απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να 

εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη 

θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα 

παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, 

ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω 

οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να 

φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους 

εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί 

τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων 

τελών αποβλήτων που πρέπει να 

καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά 

εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων 

(16) Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών 

υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα 

και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι 

υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν 

προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την 

επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην 

ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Από 

την άλλη πλευρά, ορισμένα μέτρα 

ορίζονται ήδη στον κανονισμό του 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, 

συγκεκριμένα στην απαίτηση σύμφωνα 

με την οποία ο πλοίαρχος ενωσιακού 

αλιευτικού σκάφους θα πρέπει να 

ενημερώσει εντός 24 ωρών την αρμόδια 

αρχή του κράτους μέλους σημαίας για 

τυχόν απώλειες αλιευτικών εργαλείων που 

δεν μπορούν να ανακτηθούν. Ωστόσο, ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 δεν 

παρακολουθεί τις εν λόγω απώλειες 

αλιευτικών εργαλείων με συνεπή τρόπο. 

Επιπλέον, το σύστημα έμμεσων τελών που 

προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για 
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έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να 

θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των 

παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να 

διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή 

αλιευτικών εργαλείων και να 

χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των 

αποβλήτων αυτών των αλιευτικών 

εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση. 

την παράδοση αποβλήτων από πλοία 

απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να 

εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη 

θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα 

παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, 

ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω 

οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να 

φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους 

εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί 

τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων 

τελών αποβλήτων που πρέπει να 

καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά 

εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων 

έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να 

θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των 

παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να 

διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή 

αλιευτικών εργαλείων και να 

χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των 

αποβλήτων αυτών των αλιευτικών 

εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση. Τα εν 

λόγω συστήματα θα πρέπει να 

προβλέπουν μεταβλητές χρηματοδοτικές 

συνεισφορές για εργαλεία που έχουν 

σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

__________________ __________________ 

46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 

Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και 

οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 

Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και 

οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα 

αλιευτικά εργαλεία, όχι μόνο με την παροχή στοιχείων σχετικά με την απώλεια αλιευτικών 

εργαλείων, αλλά και με την εισαγωγή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές 

διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια 

απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, 

οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 

δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες 

διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες 

πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των 

αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης 

καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα 

σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας 

χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν 

μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές 

παρέχονται στους καταναλωτές. Οι 

πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν 

διαφημιστικό περιεχόμενο που να 

ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον 

κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του 

προϊόντος ή τη χρήση του. Οι παραγωγοί 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το 

κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως 

μέρος της υποχρέωσής τους για 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. 

(18) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές 

διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια 

απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, 

οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 

δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες 

διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων 

που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες 

πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των 

αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης 

καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα 

σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας 

χρήσης, και τις διαθέσιμες εναλλακτικές 

λύσεις που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. 

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα 

ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται 

ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους 

καταναλωτές. Οι πληροφορίες δεν θα 

πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό 

περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που 

είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη 

φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Οι 

παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να 

καλύπτουν το κόστος των μέτρων 

ευαισθητοποίησης ως μέρος της 

υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη 

του παραγωγού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει τη χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, οι 
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καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τις υφιστάμενες εναλλακτικές 

λύσεις. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ καθορίζει τις 

ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για τα 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα 

πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που 

θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. 

Εντούτοις, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

πρόσθετες απαιτήσεις διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού, για παράδειγμα 

την απαίτηση να καλύπτουν οι παραγωγοί 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης το κόστος περισυλλογής των 

απορριμμάτων. 

(19) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ καθορίζει τις 

ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για τα 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα 

πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που 

θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. 

Εντούτοις, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

πρόσθετες απαιτήσεις διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού, για παράδειγμα 

την απαίτηση να καλύπτουν οι παραγωγοί 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης το κόστος μέτρων 

ευαισθητοποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει διατάξεις ανάληψης κοινής ευθύνης για την 

κάλυψη του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων στις περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι 

η ανάρμοστη συμπεριφορά των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  18 

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. 

(20) Οι φιάλες ποτών (με τα καπάκια 

και τα καλύμματά τους) 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 
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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. 

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 

συστήματα αυτόματης συλλογής ή 

οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν 

κατάλληλο. Ο εν λόγω ελάχιστος στόχος 

συλλογής θα πρέπει να συνοδεύεται από 

απαίτηση για συγκεκριμένη 

περιεκτικότητα των πλαστικών φιαλών 

σε ανακυκλωμένο πλαστικό, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται ότι τα επιπλέον 

πλαστικά που συλλέγονται 

επαναχρησιμοποιούνται ή 

ανακυκλώνονται και, κατά συνέπεια, 

επανεισάγονται στην κυκλική οικονομία. 

Αυτό θα έχει, συνεπώς, άμεσο θετικό 

αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής και 

ανακύκλωσης, στην ποιότητα του 

συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα 

των ανακυκλούμενων υλικών, 

προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τον 

κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά 

ανακυκλούμενου υλικού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση επί του άρθρου 9. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 

διαδραματίσει η Ένωση τον ρόλο της 

στην επίλυση του παγκόσμιου 

προβλήματος των θαλάσσιων 

απορριμμάτων που οφείλονται στη χρήση 

πλαστικών υλών, με την πρόληψη και τη 

μείωση του αντίκτυπου ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, 

ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην 

ανθρώπινη υγεία, καθώς και με την 

προώθηση της μετάβασης σε κυκλική 

οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα, προϊόντα και υλικά, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο σκοπός της πρότασης θα πρέπει να είναι πιο ευδιάκριτος: η Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαδραματίζει συγκριτικά μικρό ρόλο στη δημιουργία θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως 

καθώς καταναλώνει περίπου 16 % του παγκόσμιου συνόλου των πλαστικών προϊόντων μίας 

χρήσης. Ωστόσο, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση της λύσης και την 

ενεργοποίηση ενός ενάρετου κύκλου δίνοντας το καλό παράδειγμα. 

 

Τροπολογία  20 

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) «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης»: το 

προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου 

ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο 

έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην 

αγορά για να χρησιμοποιηθεί μόνο μία 

φορά, ή στην πράξη χρησιμοποιείται μόνο 

μία φορά πριν από την απόρριψή του· 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ένας θετικός ορισμός προσδίδει νομική σαφήνεια σε σύγκριση με τον εκ προοιμίου ορισμό. 

Στην προκειμένη περίπτωση, καλύπτονται δύο υποθέσεις: 1)τα προϊόντα που σχεδιάζονται για 

να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά (ακόμη κι αν στην πραγματικότητα επαναχρησιμοποιούνται 

πολλές φορές), και 2) τα προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές αλλά 

στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται μόνο μία. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς»: πολύ λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της 

οδηγίας 94/62/ΕΚ· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ορισμός που αναφέρεται σε τροπολογίες που εισάγουν την εν λόγω κατηγορία προϊόντων στο 

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και ειδικότερα στο άρθρο 5 σχετικά με τους περιορισμούς 

διάθεσης στην αγορά. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) «προϊόντα καπνού»: προϊόντα 

καπνού όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 4) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ορισμός που αναφέρεται στην τροπολογία που προσθέτει την εν λόγω κατηγορία προϊόντων στο 

άρθρο 4 της οδηγίας σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης. Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες 
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εναλλακτικές λύσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα φίλτρα καπνού που 

περιέχουν πλαστική ύλη με φίλτρα καπνού από κυτταρίνη. Οι εν λόγω εναλλακτικές λύσεις είναι 

φιλικές προς το περιβάλλον και βιοαποδομήσιμες. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 

καπνοβιομηχανία. 

 

Τροπολογία  23 

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 σημαντικής 

μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο μέρος Α του παραρτήματος στην 

επικράτειά τους έως τις... [τέσσερα έτη 

από τη λήξη της προθεσμίας για τη 

μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο]. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν 

σχέδια για την επίτευξη της εν λόγω 

μείωσης, τα οποία περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους 

μείωσης και τα μέτρα που λαμβάνονται. 

Τα σχέδια υποβάλλονται στην Επιτροπή 

και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται 

αναγκαίο. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 

συστάσεις σχετικά με τα εγκεκριμένα 

σχέδια. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται για τα κράτη μέλη εμπνέεται από αυτό που προβλέπεται 

στην οδηγία της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. 

Εντούτοις, σχεδιάζονται προσαρμογές, με ένα πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για να λάβουν 

υπόψη την τρέχουσα έλλειψη στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη όσον αφορά 

μέτρα για τη μείωση της χρήσης περιεκτών τροφίμων και πλαστικών ποτηριών. Τα τέσσερα έτη 

είναι επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν συγκεκριμένους 

στόχους μείωσης στην επικράτειά τους για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
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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 

κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 μέχρι τις...[12 μήνες πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας για τη 

μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο] .Η εν λόγω εκτελεστική 

πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εκτελεστική πράξη που καθορίζει τη μεθοδολογία είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή του 

στόχου μείωσης. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Μείωση των αποβλήτων προϊόντων 

καπνού μετά την κατανάλωση 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ακόλουθα 

μέτρα για να μειώσουν τις βλάβες που 

προκαλούνται από τα απόβλητα 

προϊόντων καπνού, και ιδίως των 

φίλτρων προϊόντων καπνού που περιέχουν 

πλαστική ύλη: 

 α)  έγκριση και εφαρμογή της 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 

σύμφωνα με το άρθρο 8 που απαιτεί από 

τους παραγωγούς προϊόντων καπνού να 

χρηματοδοτούν φορείς επιστασίας που 

έχουν συσταθεί και διοικούνται 

ανεξάρτητα από τον παραγωγό για την 
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πρόληψη, μείωση και άμβλυνση των 

αποβλήτων προϊόντων καπνού, ιδίως των 

αποβλήτων από πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των 

φίλτρων, που αποτελούν μέρος προϊόντων 

καπνού ή διατίθενται στο εμπόριο προς 

χρήση με προϊόντα καπνού, καθώς και 

άλλων σταδίων του κύκλου ζωής του 

καπνού, όπου είναι δυνατόν· 

 β)  καθορισμός στόχων μείωσης για 

τα πλαστικά φίλτρα προϊόντων καπνού με 

στόχο τον περιορισμό των αποβλήτων 

μετά την κατανάλωση ως εξής: 50 % έως 

το 2025 και 80 % έως το 2030, σε 

σύγκριση με τα επίπεδα του 2014, με 

τελικό σκοπό την αντικατάσταση των εν 

λόγω φίλτρων με εναλλακτικά, φιλικά 

προς το περιβάλλον φίλτρα· 

 γ)  επέκταση των υφιστάμενων νόμων 

και φορολογικών πολιτικών που ισχύουν 

για τα προϊόντα καπνού και τις πωλήσεις 

καπνού με μέτρα που αποσκοπούν στη 

σταδιακή μείωση των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που περιέχονται 

σε προϊόντα καπνού ή διατίθενται στην 

αγορά προς χρήση με προϊόντα καπνού, 

συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων· 

 δ)  λήψη νομοθετικών και άλλων 

οικονομικών μέτρων για την 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

ζημιών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 

φίλτρα προϊόντων καπνού είναι τα δεύτερα πιο ρυπογόνα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, μετά 

τις πλαστικές φιάλες που συμβάλλουν στα θαλάσσια απορρίμματα. Καθώς οι μόνες διατάξεις 

της πρότασης της Επιτροπής που αφορούν τους παραγωγούς προϊόντων καπνού είναι η 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και τα μέτρα ευαισθητοποίησης, η εισηγήτρια επιθυμεί να 

προχωρήσει περισσότερο και προτείνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων όπως στόχους μείωσης της 

κατανάλωσης για τα φίλτρα προϊόντων καπνού. 
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Τροπολογία  26 

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. Κατά παρέκκλιση, 

στην περίπτωση των ανθρακούχων 

ποτών, δεν απαιτείται τα καπάκια και τα 

καλύμματα να παραμένουν 

προσαρτημένα στον περιέκτη, με την 

επιφύλαξη της διαδικασίας αξιολόγησης 

και επανεξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 15. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχουν καπάκια και καλύμματα που παραμένουν προσαρτημένα στη φιάλη για ορισμένες 

εφαρμογές, αλλά η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής δεν έχει αξιολογήσει κατά πόσο είναι 

κατάλληλα για όλους τους «περιέκτες ποτών». Για παράδειγμα, επί του παρόντος, δεν υπάρχει 

καμία διαθέσιμη λύση για τα ανθρακούχα ποτά που να επιτρέπει την ορθή αποσυμπίεση. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 

έως το 2025, τα προϊόντα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

παράγονται με περιεκτικότητα 

ανακυκλωμένου πλαστικού τουλάχιστον 

25 %. 
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 Έως το 2022, η Επιτροπή εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τη 

μεθοδολογία για τον υπολογισμό της 

περιεκτικότητας ανακυκλωμένου 

πλαστικού. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2 

της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πολλοί φορείς στον τομέα των τροφίμων και των ποτών έχουν δεσμευτεί για την παραγωγή 

πλαστικών φιαλών με περιεκτικότητα  ανακυκλωμένου πλαστικού τουλάχιστον 25 %. Είναι 

σημαντικό να υποστηριχθεί η δέσμευση που ανέλαβε η βιομηχανία, η οποία συμμετέχει άμεσα 

στη συνολική λύση για το μείζον πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την παρουσία πλαστικών υλών στο 

προϊόν. 

γ) την παρουσία πλαστικών υλών στο 

προϊόν και, κατά περίπτωση, τη 

διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές των 

καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) την παρουσία στο προϊόν ουσιών 

που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 

(SVHC) οι οποίες περιλαμβάνονται στον 
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κατάλογο αδειοδότησης του REACH. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με την παρουσία τοξικής ουσίας 

στο προϊόν. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει 

εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των 

προδιαγραφών για τη σήμανση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω 

εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 

τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει 

εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των 

προδιαγραφών για τη σήμανση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, 

κατ’αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει υπόψη τις 

τομεακές εθελοντικές συμφωνίες οι 

οποίες θεσπίζουν σαφείς κανόνες 

σήμανσης που ενημερώνουν τους 

καταναλωτές μέσω λογότυπου κατά 

πόσον το προϊόν είναι ανακυκλώσιμο ή 

όχι. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 

εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 

παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στην ανάλυσή της πριν από τη δημοσίευση της εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις εθελοντικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με ορισμένους βιομηχανικούς 

τομείς υπέρ της σαφούς και ευανάγνωστης σήμανσης, όπως στα υγρά μαντηλάκια. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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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 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. Όσον αφορά τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ, 

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

θεσπίζονται συστήματα διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2024. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί νομική σαφήνεια, η προθεσμία για τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού για τις συσκευασίες στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ακόμη τέτοια 

συστήματα, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το εφαρμοστέο χρονοδιάγραμμα βάσει της οδηγίας 

για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, όπως συμφωνήθηκε στην πρόσφατη 

επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα (δέσμη μέτρων για την κυκλική 

οικονομία) και ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ)2018/852. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το κόστος που πρέπει να καλυφθεί δεν 

υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για 

την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο και 

καθορίζεται με διαφάνεια μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων φορέων. Το κόστος 

περισυλλογής απορριμμάτων περιορίζεται 

στις συνήθεις δραστηριότητες που 

αναλαμβάνονται τακτικά από τις 

δημόσιες αρχές ή εξ ονόματός τους και 

δεν καλύπτει τα απορρίμματα που έχουν 
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περισυλλεγεί από τη θάλασσα ή από 

ποταμούς. Η Επιτροπή δημοσιεύει 

κατευθυντήριες γραμμές, σε διαβούλευση 

με τα κράτη μέλη, σχετικά με την 

κατανομή του κόστους περισυλλογής των 

απορριμμάτων που καλύπτονται από τα 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή προχωρά πέρα από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

και καθιστά τον κατασκευαστή του προϊόντος αποκλειστικά υπεύθυνο και υπόλογο για τη 

μεταφορά, την επεξεργασία και την περισυλλογή των απορριμμάτων στη θάλασσα και στις 

ακτές. Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η οικονομική ευθύνη θα πρέπει να επιμερίζεται για να 

καλύπτεται το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων όταν το πρόβλημα είναι η ανάρμοστη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία 

που περιέχουν πλαστική ύλη και 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία 

που περιέχουν πλαστική ύλη και 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 

επιτυγχάνουν στόχο ανακύκλωσης 

τουλάχιστον 15 % για τα αλιευτικά 

εργαλεία έως το 2025. Για την επίτευξη 

του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη 

μπορούν επιπροσθέτως να απαιτούν τα 

συστήματα, μεταξύ άλλων: 

 α)  να καθιερώνουν συστήματα 

επιστροφής εγγύησης για να ενθαρρύνουν 

την επιστροφή παλαιών, 

εγκαταλελειμμένων ή άχρηστων 

αλιευτικών εργαλείων, με την εξαίρεση 
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μικρών, μη επανδρωμένων λιμένων ή 

απομακρυσμένων λιμένων·  

 β)  να περιλαμβάνουν προγράμματα 

παρακολούθησης, ιχνηλάτησης και 

υποβολής στοιχείων· και 

 γ)  να καλύπτουν δραστηριότητες 

ανάκτησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων 

από αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη 

να θεσπίσουν συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη, συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου ανακύκλωσης 15 % για τα 

αλιευτικά εργαλεία έως το 2025. Ο εν λόγω στόχος είναι εφικτός, λαμβάνοντας υπόψη τις 

βέλτιστες πρακτικές της Ισλανδίας, που είχε θέσει στόχο ανακύκλωσης 45 % για τα δίχτυα το 

2006, και σήμερα εκτιμάται ότι το ποσοστό ανάκτησης τόσο για τα δίχτυα όσο και για τα 

σύρματα ανέρχεται σε 85 %. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να καθιερώσουν συστήματα 

επιστροφής εγγύησης ή 

α) να καθιερώσουν συστήματα 

επιστροφής εγγύησης ή συστήματα 

αυτόματης συλλογής ή 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η επιλογή των κρατών μελών ή των περιφερειών για την καθιέρωση συστήματος καταβολής 

εγγύησης ή όχι δεν θα πρέπει να προκαθοριστεί. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και άλλα 

συστήματα όπως η αυτόματη συλλογή με πριμοδότηση επιστροφής, υπό τη μορφή κουπονιού για 

αγορές ή έκπτωσης για τον καταναλωτή. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τις επιπτώσεις που έχει η 

ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων 

αυτών των προϊόντων στο αποχετευτικό 

δίκτυο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το αποχετευτικό δίκτυο δεν αποτελεί απλά ένα δυνητικό σημείο εισόδου ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης στο περιβάλλον. Υφίσταται επίσης σημαντική ζημία από την 

ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Οι καταναλωτές πρέπει να το γνωρίζουν. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) τα δεδομένα σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά και τη χωριστή 

συλλογή των προϊόντων που 

απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του 

παραρτήματος, ώστε να αποδεικνύεται η 

πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου 

που ορίζεται στο άρθρο 9· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου για χωριστή συλλογή, πρέπει να 

συλλέγονται τα σχετικά δεδομένα. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) τις ποσότητες θαλάσσιων 

απορριμμάτων που προέρχονται από 

προϊόντα που καλύπτονται από την 
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παρούσα οδηγία προκειμένου να 

παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των 

ληφθέντων μέτρων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ποσότητες των θαλάσσιων απορριμμάτων που προέρχονται από προϊόντα τα οποία 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να εξακριβώνονται κατά προτεραιότητα. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α γ) τα δεδομένα σχετικά με τα 

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στα μέρη Ε και Ζ του 

παραρτήματος και τα οποία διατίθενται 

στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, 

προκειμένου να παρακολουθείται η 

κατανάλωσή τους στην Ένωση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτοαιτιολόγηση. 

 

Τροπολογία  39 

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 

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 

της παρούσας οδηγίας έως...[πέντε  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 
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της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2. 

της αξιολόγησης και την εκπόνηση της 

έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα πέντε έτη είναι επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογήσει, και εάν 

είναι αναγκαίο να επανεξετάσει, βάσει των εκθέσεων που θα υποβληθούν από τα κράτη μέλη 

και θα περιέχουν τα βασικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των πλαστικών ειδών μίας χρήσης 

που καλύπτονται από την οδηγία, ιδίως εκείνων που υπόκεινται στα μέτρα μείωσης της 

κατανάλωσης του άρθρου 4. 

 

Τροπολογία  40 

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 πρότυπο για 

τη βιοαποδομησιμότητα και την 

αποσύνθεση 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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ζήτημα δεν είναι να γνωρίζουμε την βιοαποδομησιμότητα ενός πλαστικού προϊόντος μίας 

χρήσης στη θάλασσα, καθώς δεν υπάρχουν καταληκτικές επιστημονικές μελέτες για το ζήτημα 

που να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν τα θαλάσσια ρεύματα, του θαλασσινό αλάτι 

και το βάθος βυθού στη βιοαποδομησιμότητα, αλλά να εξετάζεται η ιδιότητα της αποσύνθεσης 

των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης πριν φτάσουν στους ποταμούς, τις θάλασσες και τους 

ωκεανούς. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – Προϊόντα καπνού με φίλτρο που 

περιέχουν πλαστική ύλη και φίλτρα που 

περιέχουν πλαστική ύλη και κυκλοφορούν 

στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με 

προϊόντα καπνού 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας 9 (αιτιολογική σκέψη 12a) και της τροπολογίας 31 (νέο 

άρθρο 8a). 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι - μέρος Β - περίπτωση 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 

94/62/ΕΚ, εκτός εάν απαιτούνται για 

λόγους υγιεινής 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα υποχρεωτικά μέτρα για τη μείωση των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς με 

πάχος μικρότερο των 15 μικρόμετρων δεν αποτελούν μέρος της ισχύουσας οδηγίας για τις 

λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς (οδηγία (ΕΕ) 2015/720). Δεδομένης της επιτυχούς 

εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας και της ταχείας αλλαγής της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών στα περισσότερα κράτη μέλη όπου οι πλαστικές σακούλες χρεώνονται στο σημείο 

πώλησης, θα πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα απαγόρευσης για την κατηγορία των πολύ 

λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, με την εξαίρεση όσων χρησιμοποιούνται για λόγους 

υγιεινής κατά τη μεταφορά από το σουπερμάρκετ στο σπίτι. 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – συσκευασίες τσιπς και γλυκών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις συσκευασίες τσιπς και γλυκών, που είναι τέταρτα στην κατάταξη των πιο 

κοινών ειδών που εντοπίζονται στις ευρωπαϊκές θάλασσες, οι νομοθέτες μπορούν να θεσπίσουν 

απαιτήσεις σήμανσης ως επιπλέον μέτρα σε εκείνα που προβλέπονται ήδη στη νομοθετική 

πρόταση: Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Προϊόντα καπνού με φίλτρο και 

φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για 

χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού 

– Προϊόντα καπνού με φίλτρο που 

περιέχουν πλαστική ύλη και φίλτρα που 

περιέχουν πλαστική ύλη που κυκλοφορούν 

στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με 

προϊόντα καπνού 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 9 (αιτιολογική σκέψη 12α). 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Ζ – περίπτωση 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1γ) της οδηγίας 94/62/ΕΚ 

– Λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 

94/62/ΕΚ και πολύ λεπτές πλαστικές 
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σακούλες μεταφοράς όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της εν 

λόγω οδηγίας 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις λεπτές ή τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που δεν υπόκεινται σε 

περιοριστικά μέτρα στα κράτη μέλη, είναι σημαντικό να καθοριστούν μέτρα περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης για τους καταναλωτές. 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ιστορικό  

Η εποχή του πλαστικού: χωρίς να έχει κλίση ή φιλοδοξία να ενεργήσει ως ιστορικός, έτσι θα 

περιέγραφε η εισηγήτρια την εποχή μας. 

Το πλαστικό εφευρέθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, παράγεται μαζικά από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1950, και με εκθετικό τρόπο τα τελευταία 15 χρόνια: πάνω από 8 

δισεκατομμύρια τόνοι σε μόλις 65 χρόνια1, και πάνω από 6 δισεκατομμύρια αποβλήτων, οι 

αριθμοί είναι τρομακτικοί.  

Αυτή η κοινωνία όπου «όλα πετιούνται» μετατρέπει τους ωκεανούς μας στον τελικό κάδο 

απορριμμάτων και τα πλαστικά προϊόντα, τα μισά από τα οποία είναι μίας χρήσης, και το ένα 

τέταρτο των οποίων είναι αλιευτικά εργαλεία, ευθύνονται για το 85 % της θαλάσσιας 

ρύπανσης. Κάθε χρόνο, 15 600 τόνοι πλαστικού πετιούνται και ρυπαίνουν τα ευρωπαϊκά 

ύδατα· 26 600 τόνοι όταν προσθέτουμε και τα αλιευτικά εργαλεία2. 

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο 150 000 τόνοι πλαστικού πετιούνται στη θάλασσα3. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, 8 εκατομμύρια τόνοι πετιούνται κάθε 

χρόνο στους ωκεανούς. 

Αν δεν κάνουμε τίποτα, το 2050, θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά από ψάρια στους 

ωκεανούς μας. Πλήττεται το σύνολο της θαλάσσιας πανίδας: χελώνες, πτηνά, κήτη, ψάρια, 

καρκινοειδή, που καταπίνουν τα πλαστικά με επιβλαβείς συνέπειες για την επιβίωσή τους, 

και συνέπειες που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη για την ανθρώπινη υγεία.  

Η Επιτροπή αναλαμβάνει τα ηνία  

Μια διαπίστωση που, σε αντίθεση με την κλιματική αλλαγή, δεν αμφισβητείται από κανέναν, 

και οδήγησε στις 28 Μαΐου 2018 την Επιτροπή να δημοσιεύσει τη νομοθετική πρότασή της 

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, πανεπιστημιακή μελέτη, «Production, use, and fate of all plastics ever made» 

(Παραγωγή, χρήση και κατάληξη όλων των πλαστικών που κατασκευάστηκαν), Science Advances, τ. 3, τεύχος 7, 

2017.  
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτίμηση επιπτώσεων - Μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων:  δράση για τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία, SWD(2018) 254 final, 28 Μαΐου 2018, μέρος 1 σ.10. 
3 αυτόθι., μέρος 1 σ.10 
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για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. 

Θεσπίζεται μια σειρά μέτρων, που βασίζεται στις πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών ή 

περιφερειών, τα οποία συμπληρώνει, υπερβαίνει ή εναρμονίζει με την ένταξή τους σε μια 

συνολική ενωσιακή προσέγγιση, δηλαδή την οδηγία (ΕΕ)2015/720 σχετικά με τη μείωση της 

κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών, τη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, το σχέδιο 

δράσης για την κυκλική οικονομία και την αναθεωρημένη νομοθεσία για τα απόβλητα.  

Η Επιτροπή στοχεύει τις δέκα κύριες πηγές μακροπλαστικών που εντοπίζονται στις 

ευρωπαϊκές θάλασσες και παραλίες, που αντιπροσωπεύουν το 70 % των θαλάσσιων 

απορριμμάτων.  

Μια παγκόσμια πρόκληση που περιλαμβάνει φιλόδοξα και κλιμακούμενα μέτρα  

- απαγορεύει τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σε επίπεδο ΕΕ όταν υπάρχουν εναλλακτικές 

λύσεις. Αφορά εννέα προϊόντα: : τα μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια) 

και τα πιάτα, τις μπατονέτες, τα καλαμάκια, τους αναδευτήρες και τα ξυλάκια για μπαλόνια 

(άρθρο 5). 

- αφήνει στα κράτη μέλη την επιλογή των μέσων για τη σημαντική μείωση κατανάλωσης 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης για τα οποία αναπτύσσονται εναλλακτικές λύσεις : 

περιέκτες τροφίμων και ποτήρια (άρθρο 4). Ένα σύστημα που έχει αποδείξει την αξία του και 

προβλέπει την απαγόρευση των λεπτών πλαστικών σακουλών με πάχος 50 μικρομέτρων ή 

μικρότερο.1 

- εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 90 % των φιαλών για ποτά θα συλλέγονται έως το 2025 

(άρθρο 9) 

- επεκτείνει το σύστημα ευθύνης του παραγωγού (άρθρο 8) σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, με την εξαίρεση των σερβιετών, των ταμπόν και των 

εξαρτημάτων εφαρμογής ταμπόν. Η εν λόγω διευρυμένη ευθύνη θα καλύπτει το οικονομικό 

κόστος της συλλογής, της περισυλλογής απορριμμάτων, και των μέτρων ευαισθητοποίησης 

του κοινού (άρθρο 10).  

- πρόβλεψη απαιτήσεων σήμανσης για τρεις κατηγορίες προϊόντων : σερβιέτες και ταμπόν, 

υγρά μαντηλάκια και πλαστικά μπαλόνια (άρθρο 7). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η οδηγία θα αποφέρει οφέλη τόσο για το 

περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Θα καταστεί δυνατή η αποφυγή περιβαλλοντικών 

ζημιών το κόστος των οποίων έως το 2030 θα ανέρχετο σε 22 δισεκατομμύρια ευρώ2, και η 

εξοικονόμηση έως 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ3 για τους καταναλωτές, με κόστος προσαρμογής 

                                                 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1α στοιχείο β) της οδηγίας 2015/720 της 29ης Απριλίου 2015 που 

τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών: « το 

αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν θα παρέχονται δωρεάν στα 

σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, εκτός αν τεθούν σε εφαρμογή εξίσου αποτελεσματικά μέσα.. » 
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Plastique à usage unique: nouvelles règles de l'UE pour réduire les déchets marins» 

(Πλαστικά μίας χρήσης: νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, δελτίο τύπου, 28 

Μαΐου 2018. 
3 Εκτίμηση επιπτώσεων ε. α., μέρος 1 σ.60 
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για τους παραγωγούς που εκτιμάται σε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ1. Μόνο το συντηρητικό 

σενάριο (επιλογή 2α), που περιορίζεται σε εθελοντικές δράσεις της βιομηχανίας και 

ενημερωτικές εκστρατείες, θα προκαλούσε απώλεια θέσεων εργασίας2. Από την άλλη 

πλευρά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μεταξύ 30 000 και 50 000 θέσεις εργασίας 

σύμφωνα με τα άλλα προβλεπόμενα σενάρια, τα οποία ευνοούν περισσότερο την 

καινοτομία3.  

Οι προτεραιότητες της εισηγήτριας 

Η εισηγήτρια επικροτεί τη συγκεκριμένη φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής, που συνάδει 

πλήρως με την κοινή γνώμη : 95 % των Ευρωπαίων θεωρεί αναγκαία και μάλιστα επείγουσα 

μια δράση για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης4.  

Ωστόσο, η εισηγήτρια θα ήθελε η Επιτροπή να προχωρήσει περαιτέρω ως προς την 

αξιοποίηση των διδαγμάτων της εκτίμησης επιπτώσεων που διενέργησε. Επιπρόσθετα, 

επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί η μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία συμβούλων Eunomia στην 

οποία βασίζεται η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων.  

1. Ο καθορισμός, σε βάθος χρόνου, ποσοτικοποιημένων στόχων για τη μείωση της 

χρήσης περιεκτών τροφίμων και ποτηριών. Πρόκειται για δύο προϊόντα για τα οποία 

διατίθενται ήδη εναλλακτικές λύσεις. Όμως, ελλείψει σχετικών στοιχείων από τα κράτη 

μέλη, η εισηγήτρια προτιμά ένα προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα. Η οδηγία του 2015 για 

τις «λεπτές πλαστικές σακούλες» που προβλέπει εναρμονισμένα μέτρα μείωσης, μέσα σε 

διάστημα δύο έως τριών ετών μετά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, χρησιμοποιείται ως 

αναφορά. 

 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι μια περίοδος τεσσάρων ετών είναι επαρκής για να επιτρέψει στα 

κράτη μέλη να ορίσουν συγκεκριμένους στόχους μείωσης στην επικράτειά τους για τα 

προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4. 

 

2. Χωριστή συλλογή πλαστικών φιαλών  

Η εισηγήτρια δεν ικανοποιείται απόλυτα από τη διατύπωση του άρθρου 9 που αφορά τη 

χωριστή συλλογή πλαστικών φιαλών. Οι πλαστικές φιάλες, και τα καπάκια τους, 

αποτελούν την πρώτη κατηγορία πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που εντοπίζονται στη 

θάλασσα (1/5 των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης). 

Ενώ η συζήτηση εντείνεται σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τη θέσπιση γενικευμένων 

συστημάτων καταβολής εγγύησης επιστροφής για τις πλαστικές φιάλες, η εισηγήτρια 

επιθυμεί να αφήσει τις επιλογές πιο ανοιχτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν το αποτελεσματικότερο σύστημα προκειμένου το εν λόγω 

αντικείμενο να αποκτά εμπορική αξία και να ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να το 

προσκομίζουν ή να κάνουν τη διαλογή κατ’οίκον. 

Επίσης, αποτελεί ένα εξαιρετικά ανακυκλώσιμο προϊόν για το οποίο η Επιτροπή έχει θέσει 

                                                 
1 ο.π., μέρος 1 σ.60 
2 ο.π., μέρος 1 σ.60 
3 ο.π., μέρος 1 σ.60 
4 ο.π., μέρος 1 σ.6 
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ως στόχο συλλογής το 90% έως το 2025. Η εισηγήτρια προτείνει να προστεθεί στην 

απαίτηση για τα καπάκια και τα καλύμματα που είναι προσαρτημένα στον περιέκτη η 

οποία προβλέπεται στο άρθρο 6, ένα μέτρο για ελάχιστο ποσοστό 25 % ανακυκλωμένου 

περιεχομένου στην παραγωγή πλαστικών φιαλών έως το 2025, όπως έχει δεσμευτεί 

σχετικά ο κλάδος.  

3. Εφαρμογή των συστάσεων του ΠΟΥ σχετικά με τα τσιγάρα με πλαστικό φίλτρο  

Τα πλαστικά φίλτρα των τσιγάρων αποτελούν επίσης ζήτημα που προκαλεί ανησυχία στην 

εισηγήτρια. Πρόκειται για τον δεύτερο συνηθέστερο τύπο ρυπογόνου πλαστικού 

προϊόντος που πετιέται στις ευρωπαϊκές παραλίες. Προτείνει την προσθήκη ενός νέου 

άρθρου 4α «Μείωση των αποβλήτων προϊόντων καπνού μετά την κατανάλωση».  

Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι, πέρα από το σύστημα διευρυμένης ευθύνης για τους 

καπνοπαραγωγούς, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στόχους για τη μείωση των 

πλαστικών φίλτρων στα τσιγάρα κατά 50 % έως το 2025 και κατά 80 % έως το 2030.1  

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να δεσμευτούν για τη δημιουργία ενός συστήματος 

συλλογής αποτσίγαρων. Και σε επόμενο στάδιο, να βασιστούν στο ιταλικό μοντέλο και να 

προβλέπουν αποτρεπτικά πρόστιμα για τους καπνιστές που πετούν τα αποτσίγαρά τους 

στο έδαφος ή σε αποχετεύσεις. 

4. Αντίθετα, η εισηγήτρια εκτιμά ότι η Επιτροπή προχωρά σε μεγάλο βαθμό στο ζήτημα 

«Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» που προβλέπεται στο άρθρο 8.  

Αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο περιβαλλοντικής πολιτικής και 

συμμερίζεται τη φιλοδοξία της Επιτροπής να συμπληρώσει τα υφιστάμενα μέτρα στον 

τομέα της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνει, όσον αφορά 

το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ (ΟΠΥ) ότι η εν λόγω ευθύνη 

δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση το κόστος περισυλλογής απορριμμάτων από τις 

θάλασσες και τις ακτές. Η οδηγία 2018/852/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας προβλέπει ότι πρέπει να θεσπιστούν συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για τις συσκευασίες το αργότερο έως τις 31/12/2024, δηλαδή τρία έτη μετά 

την ημερομηνία που καθορίζεται στην παρούσα πρόταση. Όλα αυτά τα στοιχεία 

ανησυχούν την εισηγήτρια, κατά τη γνώμη της οποίας το σύστημα διευρυμένης ευθύνης 

παραγωγού πρέπει να παραμείνει αναλογικό.  

5. Συμπερίληψη των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών  

Η εισηγήτρια προτείνει να προστεθεί στον κατάλογο των προϊόντων του άρθρου 5 που 

υπόκεινται σε περιορισμό οι πλαστικές σακούλες πάχους μικρότερου των 15 μικρόμετρων 

που δεν καλύπτονται από την οδηγία (ΕΕ) 2015/720 για τη μείωση της κατανάλωσης 

λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.  

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι, δεδομένης της ταχείας αλλαγής συνηθειών των καταναλωτών 

στην περισσότερα κράτη μέλη όπου άρχισαν να χρεώνονται οι πλαστικές σακούλες στο 

σημείο πώλησης, θα πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα απαγόρευσης για την κατηγορία 

                                                 
1 Έκθεση του ΠΟΥ με τίτλο «Tobacco and its environmental impact: an overview» (Καπνός και ο περιβαλλοντικός 

αντίκτυπός του: μια επισκόπηση), 2017 
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των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών με την εξαίρεση όσων έχουν λειτουργία 

διασφάλισης της υγεινής.  

6. Τα αλιευτικά εργαλεία είναι ένα άλλο ζήτημα στο οποίο η εισηγήτρια επιθυμεί να 

επιφέρει τροποποιήσεις. Διαπιστώνει ότι παρόλο που ορισμένες κοινοτικές διατάξεις1 

προβλέπουν ήδη την αντιμετώπιση της ρύπανσης που οφείλεται στα δίχτυα και σε άλλα 

αλιευτικά εργαλεία που εγκαταλείπονται ή χάνονται στη θάλασσα, η απουσία 

αποτελεσματικού ελέγχου των απωλειών αλιευτικών εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ διατηρεί το 

πρόβλημα αμετάβλητο. Πάνω από 30 % των αποβλήτων αλιευτικών σκαφών και σκαφών 

αναψυχής, που θα έπρεπε να επιστρέφονται στους λιμένες, δεν επιστρέφονται και 

καταλήγουν πιθανώς στη θάλασσα2. Η εισηγήτρια θεωρεί λογική την εφαρμογή του 

συστήματος διευρυμένης ευθύνης στους παραγωγούς αλιευτικών εργαλείων.  

Επίσης, προσθέτει στο άρθρο 8 παράγραφος 3 έναν στόχο ανακύκλωσης 15 % δεδομένου 

ότι όπως κάθε ανθεκτικός εξοπλισμός, τα αλιευτικά εργαλεία έχουν μεγάλες δυνατότητες 

επαναχρησιμοποίησης και, για αυτό, πρέπει να επιστρέφονται στον λιμένα. Αποτελεί 

ρεαλιστικό στόχο σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, ιδίως της Ισλανδίας : Το ποσοστό 

4 5% της ανακύκλωσης έχει καθοριστεί από το 2006, και επανεκτιμήθηκε σήμερα σε 

ποσοστό 85 % ανάκτησης διχτυών και συρμάτων.3 

Η συνολική φιλοδοξία της εισηγήτριας συμπίπτει με τις θέσεις των επιστημόνων και των 

υπουργών με τους οποίους συναντήθηκε για να προετοιμάσει τη σύνταξη της έκθεσής της: 

Αν υπάρχει μέλλον για το πλαστικό, προϊόν-θαύμα που έχει καταστεί υπέρμετρα ρυπογόνο, 

βρίσκεται έξω και μακριά από τις θάλασσες και τους ωκεανούς.  

 

                                                 
1 Το άρθρο 48 του κανονισμού της 20ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 

αλιείας προβλέπει ότι ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους πρέπει να αναφέρει εντός 24 ωρών στην αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους σημαίας κάθε απώλεια αλιευτικών εργαλείων. 
2 Εκτίμηση επιπτώσεων, ο. π., σ.12 
3 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

 
Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της 

εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την 

έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες και τα ακόλουθα πρόσωπα: 
 

Οντότητα ή/και πρόσωπο 

ΕΓΠ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος)  

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

European Plastics Converters (EuPC) 

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Frans Timmermans, πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη 

Βελτίωση του Νομοθετικού Έργου, τις Διοργανικές Σχέσεις, το Κράτος Δικαίου και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Βελγικό Ινστιτούτο Συσκευασίας  

Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα 

Karmenu Vella, Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την 

Αλιεία 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Philippe De Backer, Υφυπουργός Καταπολέμησης της απάτης κατά των συστημάτων 

κοινωνικής πρόνοιας, Προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της Βόρειας Θαλάσσης, παρά τη 

Υπουργώ Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας του Βελγίου  

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Rethink Plastic Alliance 

Seas at risk 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 

 


