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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 52
Αιτιολογική αναφορά 1

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175, παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα 
άρθρα 133 και 175, παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις διατάξεις στο πλαίσιο του Τίτλου IV που αφορά τις εξαγωγές αποβλήτων από 
την Κοινότητα σε τρίτες χώρες και του Τίτλου V σχετικά με τις εισαγωγές αποβλήτων στην 
Κοινότητα από τρίτες χώρες, καθώς και του Τίτλου VI σχετικά με τη διαμετακόμιση αποβλήτων
μέσω της Κοινότητας από και προς τρίτες χώρες, η νομική βάση πρέπει επίσης να αναφέρεται
στο Άρθρο 133.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5α) Η Κοινότητα έχει υπογράψει τη 
σύμβαση της Στοκχόλμης της 22ας Μαΐου 
2001 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς 
ρύπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την αρχική αναφορά στη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς 
ρύπους, καθόσον η εν λόγω σύμβαση απαγορεύει ρητώς τα εν λόγω απόβλητα να διατίθενται 
για ανάκτηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση η άμεση επανχρησιμοποίηση. Αυτό είναι απαραίτητο 
λόγω ενδεχόμενων παρερμηνειών του κοινοτικού κανονισμού για τους ΕΟΡ.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Στην περίπτωση των μεταφορών 
αποβλήτων προς διάθεση, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν να εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη τις αρχές της εγγύτητας, της 
προτεραιότητας αξιοποίησης και της 
αυτάρκειας, σε κοινοτικό και εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 
75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης 
Ιουλίου 1975, περί στερεών αποβλήτων, με 
τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
για τη γενική ή μερική απαγόρευση των 
μεταφορών αποβλήτων ή τη συστηματική
διατύπωση αντιρρήσεων για τις εν λόγω 
μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη η απαίτηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 
βάσει της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να 
δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και επαρκές 
δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης 
αποβλήτων, προκειμένου να μπορέσει η 
Κοινότητα να καταστεί αυτάρκης ως σύνολο 
στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και τα 
κράτη μέλη να τείνουν χωριστά προς τον 
στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των 

(19) Στην περίπτωση των μεταφορών 
αποβλήτων προς διάθεση, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της εγγύτητας, 
της προτεραιότητας αξιοποίησης και της 
αυτάρκειας, σε κοινοτικό και εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 
75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης 
Ιουλίου 1975, περί στερεών αποβλήτων, με 
τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
για τη γενική ή μερική απαγόρευση των 
μεταφορών αποβλήτων ή τη συστηματική 
διατύπωση αντιρρήσεων για τις εν λόγω 
μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη η απαίτηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 
βάσει της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να 
δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και επαρκές 
δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης 
αποβλήτων, προκειμένου να μπορέσει η 
Κοινότητα να καταστεί αυτάρκης ως σύνολο 
στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και τα 
κράτη μέλη να τείνουν χωριστά προς τον 
στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των 
γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης 
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γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης 
ειδικών εγκαταστάσεων για ορισμένους 
τύπους αποβλήτων. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να μπορούν να εξασφαλίζουν 
ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων, που καλύπτονται από την 
οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, εφαρμόζουν τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, κατά τα οριζόμενα στην 
εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με την άδεια της 
εγκατάστασης, και ότι η επεξεργασία των 
αποβλήτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με 
νομικώς δεσμευτικά πρότυπα 
περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με 
εργασίες διάθεσης, που καθορίζονται στην 
κοινοτική νομοθεσία.

ειδικών εγκαταστάσεων για ορισμένους 
τύπους αποβλήτων. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να μπορούν να εξασφαλίζουν 
ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων, που καλύπτονται από την 
οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, εφαρμόζουν τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, κατά τα οριζόμενα στην
εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με την άδεια της 
εγκατάστασης, και ότι η επεξεργασία των 
αποβλήτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με 
νομικώς δεσμευτικά πρότυπα 
περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με 
εργασίες διάθεσης, που καθορίζονται στην 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μη μνημονεύεται στο έγγραφο η επανάχρηση η οποία ωστόσο, πρέπει να 
έχει προτεραιότητα, καθόσον, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί τον φιλικότερο 
περιβαλλοντικό τρόπο διαχείρισης αποβλήτων.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Στην περίπτωση των μεταφορών 
αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αποβλήτων, που καλύπτονται 
από την οδηγία 96/61/ΕΚ, εφαρμόζουν τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως 
ορίζονται στην εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με 
την άδεια της εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να μπορούν να 
εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των 
αποβλήτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με 
νομικώς δεσμευτικά πρότυπα 
περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με 

(20) Στην περίπτωση των μεταφορών 
αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις αρχές
της αυτάρκειας, της εγγύτητας και της 
προτεραιότητας για επανάχρση και θα 
πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι 
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, που 
καλύπτονται από την οδηγία 96/61/ΕΚ, 
εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως ορίζονται στην εν λόγω 
οδηγία, σύμφωνα με την άδεια της 
εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι η 
επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα 
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εργασίες αξιοποίησης, που καθορίζονται 
στην κοινοτική νομοθεσία, και ότι, 
λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 7, 
παράγραφος 3 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, η 
επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα 
σύμφωνα με σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, 
που καταρτίζονται σύμφωνα με την εν λόγω 
οδηγία, με σκοπό να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών 
υποχρεώσεων αξιοποίησης ή ανακύκλωσης, 
που καθορίζονται στην κοινοτική 
νομοθεσία.

σύμφωνα με νομικώς δεσμευτικά πρότυπα 
περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με 
εργασίες αξιοποίησης, που καθορίζονται 
στην κοινοτική νομοθεσία, και ότι, 
λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 7, 
παράγραφος 3 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, η 
επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα 
σύμφωνα με σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, 
που καταρτίζονται σύμφωνα με την εν λόγω 
οδηγία, με σκοπό να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών 
υποχρεώσεων αξιοποίησης ή ανακύκλωσης, 
που καθορίζονται στην κοινοτική 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομοίως με την τροπολογία 2 επί της αιτιολογικής σκέψης 19.

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

(32α) Είναι σημαντικό να καθοριστούν 
κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να 
προσδιορίζεται το πότε ένα σκάφος ή ένα 
όχημα καθίσταται απόβλητο σύμφωνα με 
το άρθρο 1(α) της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ,
προκειμένου να προλαμβάνεται η 
παράκαμψη των σκοπών του κανονισμού 
αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 111 του ΕΚ της πρώτης ανάγνωσης· ευθυγράμμιση με την 
προτεινόμενη τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο, παράγραφος 5α (νέα).

Τα σκάφη έχουν ιδιάζοντα χαρακτήρα στο πλαίσιο των αποβλήτων. Ταξιδεύουν ανά τον κόσμο 
και μπορούν ως εκ τούτου να κηρυχθούν ως απόβλητο οπουδήποτε στον κόσμο. Για να 
αποφύγει το κόστος που θα έχει μια ορθή από περιβαλλοντική άποψη διάθεση, ο πλοιοκτήτης 
μπορεί απλώς να στείλει το πλοίο για ένα τελευταίο ταξίδι σε μια τρίτη χώρα με χαμηλότερες 
προδιαγραφές διαχείρισης και να το δηλώσει ως απόβλητο μετά την άφιξη. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο, τα πλοία που πληρούν τον ορισμό του αποβλήτου μπορούν να παρακάμψουν τη 
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νομοθεσία περί αποβλήτων και επομένως τις διατάξεις του κανονισμού περί μεταφοράς 
αποβλήτων. Χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές για την κάλυψη του κενού αυτού στη 
νομοθεσία περί μεταφοράς αποβλήτων πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν πολλά παλαιά σκάφη 
προς διάλυση τα περισσότερα εκ των οποίων περιέχουν σημαντικές ποσότητες επικινδύνων 
ουσιών ή υλικών. Παρόμοια κατάσταση σε μικρότερη κλίμακα απαντάται και στα οχήματα όταν 
ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 57
Άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο (α)

α) Μεταξύ κρατών μελών, εντός της 
Κοινότητας ή με διαμετακόμιση μέσω 
τρίτων χωρών,

α) Μεταξύ κρατών μελών, εντός της 
Κοινότητας ή με διαμετακόμιση μέσω 
τρίτων χωρών,

(αα) εντός κρατών μελών με 
διαμετακόμιση μέσω άλλων κρατών μελών 
ή τρίτων χωρών·
(αβ) αποκλειστικώς εντός κρατών μελών 
που υπόκεινται μόνο στο Άρθρο 32·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του άρθρου 1(2)(β), (γ) και (δ) που καλύπτει αντιστοίχως τους τίτλους IV, V και
VI. Το άρθρο 1(2)(a) πρέπει να αντικατασταθεί από πιο συγκεκριμένο κείμενο το οποίο θα 
αποσαφηνίζει ότι καλύπτονται τόσο ο τίτλος II όσο και ο Τίτλος III, καθώς και το ακριβές πεδίο
της κάλυψης. Τα νέα σημεία (a) και (aa) καλύπτουν τον Τίτλο II· το νέο σημείο (αβ) καλύπτει
τον Τίτλο ΙΙΙ και επιπλέον και το άρθρο 1(5) το οποίο μπορεί να απαλειφθεί.

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Avril Doyle

Τροπολογία 58
Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο (δ)

δ) οι μεταφορές οι οποίες υπόκεινται στις 
απαιτήσεις έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002,

δ) οι μεταφορές υποπροϊόντων ζωικής 
προέλευσης οι οποίες υπόκεινται στις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός περί υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης 1774/2002/EΚ θεσπίζει σαφείς κανόνες
σχετικά με τη μεταφορά, επεξεργασία και έλεγχο των διαφόρων κατηγοριών υποπροϊόντων 
ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των στεγανών εμπορευματοκιβωτίων/ οχημάτων,
την αυστηρή ανιχνευσιμότητα και την τεκμηρίωση της διαμετακόμισης εντός της ΕΕ και για 
εισαγωγές από τρίτες χώρες, καθώς και την τήρηση αρχείων. Τα υποπροϊόντα ζωικής 
προέλευσης αποτελούν μέρος του συστήματος ΑΝΙΜΟ της ΕΕ (στο μέλλον TRACES), που
ελέγχει εξίσου τη μεταφορά τους. Το να ενταχθούν τα ήδη επαρκώς ελεγχόμενα υποπροϊόντα 
ζωικής προέλευσης στο πεδίο αναφοράς της νομοθεσίας περί μεταφοράς αποβλήτων, συνιστά 
επικάλυψη και περιττή οικονομική επιβάρυνση στη βιομηχανία, χωρίς προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 59
Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο (ε)

ε) οι μεταφορές αποβλήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 1, 
στοιχείο β), της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 
εφόσον οι εν λόγω μεταφορές καλύπτονται 
ήδη από άλλη κοινοτική νομοθεσία, που 
περιέχει παρόμοιες διατάξεις,

ε) οι μεταφορές αποβλήτων που 
αναφέρονται στο σημείο 1, στοιχείο β) (ii), 
(iv) και (v) του άρθρου 2 της οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ, εφόσον οι εν λόγω μεταφορές 
καλύπτονται ήδη από άλλη κοινοτική 
νομοθεσία, που περιέχει παρόμοιες 
διατάξεις,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφυγή θέσπισης διπλών διατάξεων. Τα ραδιενεργά απόβλητα (βλ. άρθρο 2(1)(β)(i) της 
Οδηγίας 75/442/EΚ) ήδη αποκλείονται από το πεδίο αναφοράς από το άρθρο 1(3)(γ) και τα
υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης (μεταξύ άλλων πτώματα ζώων και περιττώματα κλπ, βλ.
άρθρο 2(1)(β)(iii) της οδηγίας 75/442/EΚ) ήδη αποκλείονται από το άρθρο 1(3)(δ).

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 60
Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο (ζ α) (νέο)

(ζα) μεταφορές αποβλήτων αποκλειστικά 
εντός ενός κράτους μέλους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός περί μεταφοράς αποβλήτων πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τις διασυνοριακές 
μεταφορές αποβλήτων σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Για τις μεταφορές αποβλήτων αποκλειστικά
εντός ενός κράτους μέλους, πρέπει να εφαρμόζεται άλλη νομοθεσία.

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 61
Άρθρο 1, παράγραφος 5

5. Οι μεταφορές αποβλήτων αποκλειστικά 
στο εσωτερικό κράτους μέλους υπόκεινται 
μόνον στο άρθρο 32.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 1, παράγραφος 3, σημείο (ζα) (νέο).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 62
Άρθρο 1, παράγραφος 5

5. Οι μεταφορές αποβλήτων αποκλειστικά 
στο εσωτερικό κράτους μέλους υπόκεινται 
μόνον στο άρθρο 32.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση. Το άρθρο 1(2)(β), (γ) και (δ) καλύπτει αντιστοίχως τους τίτλους IV, V και VI. Το 
άρθρο 1(2)(a) πρέπει να αντικατασταθεί από πιο συγκεκριμένο κείμενο προκειμένου να
αποσαφηνιστεί ότι καλύπτονται επίσης και οι τίτλοι II και III, καθώς και το ακριβές 
περιεχόμενο του πεδίου κάλυψης. Τα νέα σημεία (a) και (aa) καλύπτουν τον Τίτλο II· το νέο 
σημείο (aβ) καλύπτει τον Τίτλο III και, επιπλέον, καλύπτει και το άρθρο 1(5) το οποίο μπορεί 
να απαλειφθεί.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 63
Άρθρο 2, σημείο 14)

14) «παραλήπτης», το υποκείμενο στη 
δικαιοδοσία της χώρας προορισμού 
πρόσωπο ή επιχείρηση, προς το οποίο ή την 
οποία μεταφέρονται τα απόβλητα για 
αξιοποίηση ή διάθεση·

14) «παραλήπτης», ένα από τα κατωτέρω
πρόσωπα ή εταιρείες στη δικαιοδοσία της 
χώρας προορισμού·

(α) αποδέκτης της μεταφοράς αποβλήτων 
ή υπεύθυνος της ανάκτησης ή διάθεσης
των εν λόγω αποβλήτων (εγκατάσταση)· ή
(β) καταχωρισμένος έμπορος, με έγγραφη 
εξουσιοδότηση από την εγκατάσταση να 
ενεργεί εξ ονόματός της ως τελικός 
παραλήπτης· ή
(γ) καταχωρισμένος μεσίτης, με έγγραφη 
εξουσιοδότηση από την εγκατάσταση να 
ενεργεί εξ ονόματός της ως τελικός 
παραλήπτης.
Σε περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς
στις οποίες ως τελικός παραλήπτης
ενήργησε έμπορος ή μεσίτης που 
αναφέρεται στα στοιχεία (β) ή (γ), για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως
τελικός παραλήπτης θεωρείται η 
εγκατάσταση η οποία εξουσιοδότησε τον εν 
λόγω έμπορο ή μεσίτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας (άρθρο 2(16) και (19) της σύμβασης), και την απόφαση 
του ΟΟΣΑ (διατάξεις σχετικά με τον καταχωρισμένο έμπορο), ένας έμπορος ή μεσίτης μπορεί 
να λειτουργήσει ως τελικός παραλήπτης. Αυτό πρέπει επίσης να αποσαφηνίζεται στο άρθρο
2(14). Το κείμενο της τροπολογίας αντιστοιχεί στη διατύπωση του ορισμού του 
«κοινοποιούντος» στο άρθρο 2(15).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 64
Άρθρο 2, σημείο 15)



AM\579991EL.doc 9/71 PE 362.657v01-00

EL

15) «κοινοποιών»: 15) «κοινοποιών»:
(α) σε περίπτωση μεταφοράς που 
προέρχεται από κράτος μέλος, κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, υπό τη δικαιοδοσία του 
εν λόγω κράτους μέλους, το οποίο 
προτίθεται να διενεργήσει ή να αναθέσει 
μεταφορά αποβλήτων και στο οποίο έχει 
ανατεθεί υποχρέωση κοινοποίησης. Ο 
κοινοποιών είναι ένα από τα πρόσωπα ή 
τους φορείς που απαριθμούνται κατωτέρω 
και επιλέγεται σύμφωνα με την ιεράρχηση 
που καθορίζεται σε αυτή την απαρίθμηση:

(i) σε περίπτωση μεταφοράς που προέρχεται 
από κράτος μέλος, κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο υπό τη δικαιοδοσία της εν λόγω 
χώρας, το οποίο προτίθεται να διενεργήσει 
ή να αναθέσει μεταφορά αποβλήτων και στο 
οποίο έχει ανατεθεί υποχρέωση 
κοινοποίησης, συγκεκριμένα δε ένα από τα 
πρόσωπα ή τους φορείς που 
απαριθμούνται κατωτέρω και σύμφωνα με 
την ιεράρχηση που καθορίζεται σε αυτή 
την απαρίθμηση:

i) ο αρχικός παραγωγός, ή α) το πρόσωπο του οποίου η 
δραστηριότητα παρήγαγε τα απόβλητα· ή

ii) ο νέος παραγωγός που διαθέτει άδεια 
και διεξάγει εργασίες πριν από τη 
μεταφορά, ή

β) το πρόσωπο που διαθέτει άδεια και 
πραγματοποιεί προεπεξεργασία, ανάμειξη 
ή άλλες εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση 
ή τη σύνθεση των αποβλήτων πριν από τη 
μεταφορά· ή

iii) ο αδειούχος συλλέκτης, ο οποίος, από 
διάφορες μικρές ποσότητες της ιδίας 
κατηγορίας αποβλήτων συγκεντρωμένων 
από πολλές πηγές, έχει συγκροτήσει το προς 
μεταφορά φορτίο, το οποίο ξεκινά από μια 
ενιαία κοινοποιημένη τοποθεσία, ή

γ) ο αδειούχος συλλέκτης, ο οποίος, από 
διάφορες μικρές ποσότητες της ιδίας 
κατηγορίας ροής αποβλήτων 
συγκεντρωμένων από πολλές πηγές, έχει 
συγκεντρώσει το προς μεταφορά φορτίο, 

iv) ο καταχωρημένος έμπορος στον οποίο 
έχει επιτραπεί εγγράφως από τον αρχικό 
παραγωγό, τον νέο παραγωγό ή τον 
αδειούχο συλλέκτη, που ορίζονται στα 
σημεία i), ii) και iii), να ενεργεί για 
λογαριασμό τους, ως κοινοποιών,

δ) σε περίπτωση που τα πρόσωπα που 
ορίζονται στα στοιχεία (α), (β) και (γ) είναι 
άγνωστα, αφερέγγυα ή μη διαθέσιμα με 
άλλον τρόπο, ο αδειούχος φορέας συλλογής 
ή ο καταχωρισμένος έμπορος ή μεσίτης·

v) ο καταχωρημένος μεσίτης στον οποίο 
έχει επιτραπεί εγγράφως από τον αρχικό 
παραγωγό, τον νέο παραγωγό ή τον 
αδειούχο συλλέκτη, που ορίζονται στα 
σημεία i), ii) και iii), να ενεργεί για 
λογαριασμό τους, ως κοινοποιών,

ε) σε περίπτωση που το πρόσωπο που 
ορίζεται στο στοιχείο (δ) είναι άγνωστο, 
αφερέγγυο ή μη διαθέσιμο με άλλον τρόπο, 
ο κάτοχος.

vi) εφόσον όλα τα πρόσωπα που ορίζονται 
στα σημεία i), ii), iii), iv) και v), είναι 
άγνωστα ή αφερέγγυα, ο κάτοχος.
Εφόσον ο κοινοποιών που ορίζεται στα 
σημεία iv) ή v) παραλείπει να εκπληρώσει 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις 
παραλαβής λόγω επιστροφής, οι οποίες 



PE 362.657v01-00 10/71 AM\579991EL.doc

EL

προβλέπονται στα άρθρα 21 έως 24, ο 
αρχικός παραγωγός, ο νέος παραγωγός ή ο 
αδειούχος συλλέκτης κατά την έννοια των 
σημείων i), ii) ή iii), αντιστοίχως, ο οποίος 
επιτρέπει στον εν λόγω έμπορο ή μεσίτη να 
ενεργεί για λογαριασμό του, θεωρείται ως 
κοινοποιών για τους σκοπούς των εν λόγω 
υποχρεώσεων παραλαβής λόγω 
επιστροφής. Στις περιπτώσεις παράνομης 
μεταφοράς, η οποία κοινοποιείται από 
αδειούχο έμπορο ή μεσίτη που ορίζεται στα 
σημεία iv) ή v), το πρόσωπο που ορίζεται 
στα σημεία i), ii) ή iii), το οποίο επέτρεψε 
στον εν λόγω έμπορο ή μεσίτη να ενεργεί 
για λογαριασμό του, θεωρείται ως 
κοινοποιών για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.
β) Σε περίπτωση εισαγωγής στην Κοινότητα 
ή διαμετακόμισης μέσω της Κοινότητας, 
αποβλήτων που δεν προέρχονται από 
κράτος μέλος, ο κοινοποιών είναι ένα από 
τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
υπό τη δικαιοδοσία της εν λόγω χώρας 
αποστολής, το οποίο προτίθεται να 
διενεργήσει ή να αναθέσει, ή έχει αναθέσει, 
μεταφορά αποβλήτων, και συγκεκριμένα:

(ii) Σε περίπτωση εισαγωγής στην 
Κοινότητα ή διαμετακόμισης μέσω της 
Κοινότητας, αποβλήτων που δεν προήλθαν 
από το εσωτερικό ενός κράτους μέλους, ο 
κοινοποιών είναι ένα από τα ακόλουθα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τη 
δικαιοδοσία της εν λόγω χώρας προέλευσης 
το οποίο προτίθεται να διενεργήσει ή να 
αναθέσει, ή έχει αναθέσει, μεταφορά 
αποβλήτων, και συγκεκριμένα:

i) είτε το πρόσωπο που ορίζεται από το 
δίκαιο της χώρας αποστολής· ή, εάν δεν 
ορίζεται,

α) είτε το πρόσωπο που ορίζεται από το 
δίκαιο της χώρας εξαγωγής· ή, εάν δεν 
ορίζεται,

ii) ο κάτοχος κατά τη στιγμή που έλαβε 
χώρα η εξαγωγή·

(β) το πρόσωπο που έχει την κατοχή ή τον 
νόμιμο έλεγχο των αποβλήτων ή που είχε 
την εν λόγω κατοχή ή τον νόμιμο έλεγχο 
κατά τη στιγμή που έλαβε χώρα η εξαγωγή
(ο κάτοχος).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επανεισάγει τον ορισμό του κοινοποιούντος από την αρχική πρόταση
της Επιτροπής. Το κείμενο του Συμβουλίου επιτρέπει επίσης να θεωρούνται κοινοποιούντες και 
οι έμποροι και οι μεσίτες. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποκρύπτεται η ευθύνη και να 
δημιουργηθεί γραφειοκρατική διαδικασία που θα είναι δύσκολο να ανιχνευθεί. Για λόγους 
σαφήνειας και ευθύνης, πρέπει να προτιμηθεί η διατύπωση της Επιτροπής. Είναι οι τροπολογίες
15 και 22 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση. 
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Τροπολογία: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 65
Άρθρο 2, σημείο 15), στοιχείο (α) (iii)

iii) ο αδειούχος συλλέκτης, ο οποίος, από 
διάφορες μικρές ποσότητες της ιδίας 
κατηγορίας αποβλήτων συγκεντρωμένων 
από πολλές πηγές, έχει συγκροτήσει το προς 
μεταφορά φορτίο, το οποίο ξεκινά από μια 
ενιαία κοινοποιημένη τοποθεσία, ή

iii) ο αδειούχος συλλέκτης, ο οποίος, από 
διάφορες μικρές ποσότητες της ιδίας 
κατηγορίας ροής αποβλήτων 
συγκεντρωμένων από πολλές πηγές, έχει 
συγκροτήσει το προς μεταφορά φορτίο, το 
οποίο ξεκινά από μια ενιαία κοινοποιημένη 
τοποθεσία, ή πρόκειται περί αποβλήτων που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της κοινοτικής 
νομοθεσίας περί ευθύνης του παραγωγού,
όπως της οδηγίας 2002/96/EΚ: 
(Α) ο αδειούχος συλλέκτης, ο οποίος, από 
διάφορες μικρές ποσότητες της ιδίας 
κατηγορίας ροής αποβλήτων 
συγκεντρωμένων από πολλές πηγές, έχει 
συγκροτήσει το προς μεταφορά φορτίο, ή
(Β) ο παραγωγός του προϊόντος, ή
(Γ) οιοδήποτε πρόσωπο έχει αναλάβει να 
φέρει σε πέρας τη συλλογή και/ή διαχείριση 
των αποβλήτων εξ ονόματος του 
παραγωγού του προϊόντος; ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσιώδεις υποχρεώσεις του προτεινόμενου κανονισμού επιβάλλονται στον «κοινοποιούντα». 
Ο ορισμός πρέπει να επιτρέπει στον παραγωγό των προϊόντων που καλύπτονται από την 
κοινοτική νομοθεσία περί ευθύνης αποβλήτων, όπως η οδηγία 2002/96/EΚ για WEEE, ή σε 
τρίτο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του, να μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα σύμφωνα με 
την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία περί ευθύνης του παραγωγού. 

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 66
Άρθρο 2, σημείο 22)

22) «χώρα αποστολής», κάθε χώρα από την 
οποία προγραμματίζεται να εκκινήσει ή 
εκκινεί μεταφορά αποβλήτων·

22) «χώρα αποστολής», κάθε χώρα από την 
οποία προγραμματίζεται να εκκινήσει ή 
εκκινεί μεταφορά αποβλήτων. Στην 



PE 362.657v01-00 12/71 AM\579991EL.doc

EL

περίπτωση άχρηστων πλοίων ή σκαφών, η 
χώρα αποστολής μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τα κράτη των λιμένων, τα 
κράτη της σημαίας και/ή τα κράτη με 
δικαιοδοσία στον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να καλυφθούν ορισμένα κενά όταν το ίδιο το πλοίο που μπορεί να 
διακινείται ελεύθερα στην ανοικτή θάλασσα και μεταξύ πολλών χωρών θεωρείται απόβλητο και 
πρέπει να ελέγχεται δεδομένου ότι προορίζεται για ανακύκλωση ή διάθεση. Η τροπολογία αυτή 
επαναφέρει την τροπολογία 92 ΕΚ της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 67
Άρθρο 2, σημείο 24)

24) «χώρα διαμετακόμισης», κάθε χώρα, 
πλην της χώρας αποστολής ή προορισμού, 
μέσω της οποίας έχει προγραμματισθεί να 
πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται 
μεταφορά αποβλήτων·

24) «χώρα διαμετακόμισης», κάθε χώρα, 
πλην της χώρας αποστολής ή προορισμού, 
μέσω της οποίας έχει προγραμματισθεί να 
πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται 
μεταφορά αποβλήτων. Στις περιπτώσεις
φορτίων αποβλήτων, ως χώρα 
διαμετακόμισης νοείται κάθε χώρα, πλην 
της χώρας αποστολής ή προορισμού, στους 
λιμένες της οποίας λιμενίζεται ή σχεδιάζει
να λιμενιστεί ένα σκάφος που μεταφέρει 
απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 68
Τίτλος II, επικεφαλίδα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή που απορρέει από την τροπολογία επί του άρθρου 1(2)(a). Αποσαφήνιση του πεδίου
αναφοράς του Τίτλου II (καλύπτει επίσης μεταφορές εντός κρατών μελών με διαμετακόμιση 
μέσω άλλου κράτους μέλους ή τρίτων χώρων).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 69
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο β)(i)

i) τα απόβλητα που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα IV,

i) τα απόβλητα που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα IV, όπου περιλαμβάνονται και 
τα απόβλητα που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα II και VIII της Σύμβασης 
της Βασιλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινισθεί ότι για όλα τα επικίνδυνα απόβλητα εφαρμόζονται οι διαδικασίες 
κοινοποιήσεων, στο παρόν άρθρο προστίθεται και η αναφορά στους καταλόγους της Σύμβασης 
της Βασιλείας. Αυτό περιλαμβάνεται ήδη στο Παράρτημα IV, Μέρος I, που αναφέρεται στους εν 
λόγω δύο καταλόγους της Σύμβασης της Βασιλείας.

Τροπολογία: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 70
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Οι μεταφορές των ακόλουθων αποβλήτων 
που προορίζονται για αξιοποίηση υπόκεινται 
στη γενική απαίτηση να συνοδεύονται από 
ορισμένες πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 18:

2. Οι μεταφορές των ακόλουθων αποβλήτων 
που προορίζονται για αξιοποίηση 
υπόκεινται, στις γενικές απαιτήσεις που
ορίζονται στο άρθρο 18, εφόσον η 
ποσότητα των μεταφερόμενων αποβλήτων
υπερβαίνει τα 20 κιλά:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τη σύναψη συμβάσεως και τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3(2),
συνοδεύονται από το έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτημα VII, και είναι δυσανάλογες για 
μικρές ποσότητες μεταφερομένων αποβλήτων. Τέτοιες μικρές ποσότητες μπορούν να 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων με συστήματα
επιστροφής, ή μπορούν να συνοδεύονται από άτομα που διασχίζουν τα σύνορα (π.χ. συσκευασία 
αποβλήτων). Αν πρόκειται να διατηρηθούν τα υφιστάμενα εθελοντικά συστήματα επιστροφής 
που έχουν δημιουργηθεί από παραγωγούς προϊόντων, δεν είναι πρακτικό οι υποχρεώσεις αυτές 
να επιβληθούν στους καταναλωτές που επιστρέφουν απόβλητα προϊόντων για ανάκτηση.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 71
Άρθρο 3, παράγραφος 4

4. Οι μεταφορές αποβλήτων που 
προορίζονται ρητά για εργαστηριακή 
ανάλυση, είτε για να εκτιμηθούν τα φυσικά 
ή χημικά χαρακτηριστικά τους, είτε για να 
προσδιορισθεί η καταλληλότητά τους για 
εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, δεν 
υπόκεινται στη διαδικασία της 
προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και 
συγκατάθεσης, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 1. Αντ’ αυτής, εφαρμόζονται οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 18. Η 
εξαιρούμενη ποσότητα των εν λόγω 
αποβλήτων, όταν προορίζονται ρητά για 
εργαστηριακή ανάλυση, καθορίζεται 
ανάλογα με την ελάχιστη ποσότητα που 
λογικά απαιτείται ώστε να εκτελεσθεί 
ικανοποιητικά η ανάλυση σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν 
υπερβαίνει τα 25 kg.

4. Οι μεταφορές αποβλήτων που 
προορίζονται ρητά για εργαστηριακή 
ανάλυση ή για πειραματικούς σκοπούς, είτε 
για να εκτιμηθούν τα φυσικά ή χημικά 
χαρακτηριστικά τους, είτε για να 
προσδιορισθεί η καταλληλότητά τους για 
εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, δεν 
υπόκεινται στη διαδικασία της 
προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και 
συγκατάθεσης, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 1. Αντ’ αυτής, εφαρμόζονται οι
διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 18. Η 
εξαιρούμενη ποσότητα των εν λόγω 
αποβλήτων, όταν προορίζονται ρητά για 
εργαστηριακή ανάλυση, καθορίζεται 
ανάλογα με την ελάχιστη ποσότητα που 
λογικά απαιτείται ώστε να εκτελεσθεί 
ικανοποιητικά η ανάλυση σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν 
υπερβαίνει τα 25 kg.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης θα πρέπει να καλύπτει και τα μέτρα ανάκτησης 
και διάθεσης στο πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης και συνακόλουθα τη διασυνοριακή μεταφορά 
αποβλήτων από πειράματα. Στην περίπτωση αυτή όμως η μέγιστη ποσότητα πρέπει να αυξηθεί, 
διότι για τα πειράματα μπορεί να απαιτείται ποσότητα μερικών εκατοντάδων κιλών αποβλήτων.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 72
Άρθρο 3, παράγραφος 4

4. Οι μεταφορές αποβλήτων που 
προορίζονται ρητά για εργαστηριακή 
ανάλυση, είτε για να εκτιμηθούν τα φυσικά 
ή χημικά χαρακτηριστικά τους, είτε για να 
προσδιορισθεί η καταλληλότητά τους για 
εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, δεν 
υπόκεινται στη διαδικασία της 
προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και 
συγκατάθεσης, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 1. Αντ’ αυτής, εφαρμόζονται οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 18. Η 
εξαιρούμενη ποσότητα των εν λόγω 
αποβλήτων, όταν προορίζονται ρητά για 
εργαστηριακή ανάλυση, καθορίζεται 
ανάλογα με την ελάχιστη ποσότητα που 
λογικά απαιτείται ώστε να εκτελεσθεί 
ικανοποιητικά η ανάλυση σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν 
υπερβαίνει τα 25 kg.

4. Οι μεταφορές αποβλήτων που 
προορίζονται ρητά για εργαστηριακή 
ανάλυση, είτε για να εκτιμηθούν τα φυσικά 
ή χημικά χαρακτηριστικά τους, είτε για να 
προσδιορισθεί η καταλληλότητά τους για 
εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, δεν 
υπόκεινται στη διαδικασία της 
προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και 
συγκατάθεσης, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 1. Αντ’ αυτής, εφαρμόζονται οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 18. Η 
εξαιρούμενη ποσότητα των εν λόγω 
αποβλήτων, όταν προορίζονται ρητά για 
εργαστηριακή ανάλυση, καθορίζεται 
ανάλογα με την ελάχιστη ποσότητα που 
λογικά απαιτείται ώστε να εκτελεσθεί 
ικανοποιητικά η ανάλυση σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν 
υπερβαίνει τα 25 kg. Για πειραματικούς 
σκοπούς σε εγκαταστάσεις ανάκτησης ή 
διάθεσης η ποσότητα μπορεί να 
τριπλασιαστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης θα πρέπει να καλύπτει και τα μέτρα ανάκτησης 
και διάθεσης στο πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης και συνακόλουθα τη διασυνοριακή μεταφορά 
αποβλήτων για τεχνικής φύσεως πειράματα. Στην περίπτωση αυτή όμως η μέγιστη ποσότητα 
πρέπει να αυξηθεί, διότι για τα πειράματα μπορεί να απαιτείται ποσότητα μερικών εκατοντάδων 
κιλών αποβλήτων.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 73
Άρθρο 3, παράγραφος 5
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5. Οι μεταφορές οικιακών συμμεικτών 
αστικών αποβλήτων (καταχώριση 
αποβλήτων 20 03 01), τα οποία 
συλλέγονται από νοικοκυριά, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και 
απόβλητα από άλλους παραγωγούς, προς 
εγκαταστάσεις αξιοποίησης ή διάθεσης, 
εμπίπτουν, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, στις ίδιες διατάξεις με τις 
μεταφορές αποβλήτων προς διάθεση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ειδική ρύθμιση για τα μικτά οικιακά απόβλητα. Τα μικτά οικιακά
απόβλητα καλύπτονται κατά βάση και από λόγους αντιρρήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 
12. Οι λόγοι αυτοί εξασφαλίζουν επαρκώς υψηλό επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 74
Άρθρο 3, παράγραφος 5 α (νέα)

5a. Οι μεταφορές αποβλήτων που 
συνίστανται, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί
από χημικές ουσίες που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα A, B και Γ της σύμβασης 
της Στοκχόλμης της 22ας Μαΐου 2001 για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους από την 
εν λόγω σύμβαση και που πρέπει να 
υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6, 
παράγραφος 1 της εν λόγω σύμβασης, που 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και 
απαγόρευση ενεργειών διάθεσης που 
μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση,
ανακύκλωση, αξιοποίηση, άμεση 
επανάχρηιση ή εναλλακτικές χρήσεις
έμμονων οργανικών ρύπων - υπόκεινται 
στις ίδιες διατάξεις με αυτές που διέπουν 
τις μεταφορές αποβλήτων που 
προορίζονται για διάθεση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των έμμονων οργανικών ρύπων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση της 
Στοκχόλμης τον Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύει την ανάκτησή τους. Ο κανονισμός για τους 
έμμονους οργανικούς ρύπους που ενέκρινε η Ε.Ε. περιλαμβάνει ορισμένες αμφισημίες σχετικά
με την απαγόρευση της ανάκτησης ή ανακύκλωσης των αποβλήτων έμμονων οργανικών ρύπων. 
Το Συμβούλιο διέγραψε τις διευκρινιστικές αναφορές στους έμμονους οργανικούς ρύπους. Η 
παρούσα τροπολογία επαναφέρει το κείμενο της Επιτροπής.

Amendment by Gyula Hegyi

Τροπολογία 75
Άρθρο 3, παράγραφος 5 α (νέα)

5a. Οι μεταφορές αποβλήτων που 
συνίστανται, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί
από χημικές ουσίες που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα A, B και Γ της σύμβασης 
της Στοκχόλμης της 22ας Μαΐου 2001 για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους από την 
εν λόγω σύμβαση, υπόκειται στις ίδιες 
διατάξεις με αυτές που διέπουν τις 
μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται 
για διάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την αρχική αναφορά στη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς 
ρύπους, καθόσον η εν λόγω σύμβαση απαγορεύει ρητώς τα εν λόγω απόβλητα να διατίθενται 
για ανάκτηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση η άμεση επανάχρηση. Αυτό είναι απαραίτητο λόγω
ενδεχόμενων παρερμηνειών του κοινοτικού κανονισμού για τους ΕΟΡ.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 76
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

Η μεταφορά μπορεί να ξεκινήσει εφόσον ο 
κοινοποιών παραλάβει:
(α) γραπτή συγκατάθεση από την αρμόδια 
αρχή αποστολής· στην περίπτωση 
αποβλήτων που προορίζονται για 
ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 
1(β), αφού παρέλθει η προθεσμία των 30 
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ημερών για την αρμόδια αρχή 
διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 1, και μπορεί να 
υποτεθεί ότι έχει δοθεί σιωπηρή 
συγκατάθεση·

(β) γραπτή συγκατάθεση από την αρμόδια 
αρχή προορισμού· στην περίπτωση 
αποβλήτων που προορίζονται για 
ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 
1(β), αφού παρέλθει η προθεσμία των 30 
ημερών για την αρμόδια αρχή 
διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 1, και μπορεί να 
υποτεθεί ότι έχει δοθεί σιωπηρή 
συγκατάθεση· και

(γ) γραπτή συγκατάθεση από την αρμόδια 
αρχή διαμετακόμισης ή αφού παρέλθει η 
προθεσμία των 30 ημερών για την αρμόδια 
αρχή διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 9, παράγραφος 1, και μπορεί να 
υποτεθεί ότι έχει δοθεί σιωπηρή 
συγκατάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της διάταξης περί «σιωπηρής συγκατάθεσης» στην περίπτωση μεταφοράς
αποβλήτων για ανάκτηση, αντίκειται στο στόχο της απλοποίησης των κανόνων. Στην τρέχουσα 
πρακτική το μέσο αυτό καθιστά τη διαδικασία σημαντικά λιγότερο δαπανηρή (πρώην 
τροπολογία 95).

Τροπολογία: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 77
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Στην περίπτωση προγράμματος
εθελοντικής επιστροφής προϊόντων που 
ακολουθεί ένας παραγωγός προϊόντος για 
την επιστροφή και ανάκτηση των 
προϊόντων του μετά τη χρήση τους από
τους τελικούς χρήστες, η σύμβαση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να
συνάπτεται μεταξύ του παραγωγού του 
προϊόντος ή εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του, και του παραλήπτη και
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ο παραγωγός του προϊόντος ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
πρέπει να συμμορφώνεται προς τις 
υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 6 
(οικονομική εγγύηση).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διατήρηση των πρωτοβουλιών εθελοντικής συλλογής και 
ανακύκλωσης που υιοθετούν παραγωγή προϊόντων προκειμένου να εκτρέψουν απόβλητα από 
την ταφή σε χωματερή. Για την εφαρμογή τέτοιου είδους εθελοντικών προγραμμάτων πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι η υποχρέωση που επιβάλλεται στον κοινοποιούντα τη μεταφορά όσον αφορά
την οικονομική εγγύηση και τη σύναψη σύμβασης με τον παραλήπτη, μπορεί στις περιπτώσεις 
αυτές να πληρούνται και από τον παραγωγό του προϊόντος. 

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 78
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)

γ) του παραλήπτη ή της εγκατάστασης να 
χορηγεί, σύμφωνα με το άρθρο 16, στοιχείο 
ε), πιστοποιητικό ότι τα απόβλητα 
αξιοποιήθηκαν ή διατέθηκαν, σύμφωνα με 
την κοινοποίηση και τους όρους που 
καθορίζονται σ’αυτήν, καθώς και με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

γ) της εγκατάστασης να χορηγεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 16, στοιχείο ε), πιστοποιητικό 
ότι τα απόβλητα αξιοποιήθηκαν ή 
διατέθηκαν, σύμφωνα με την κοινοποίηση 
και τους όρους που καθορίζονται σ’αυτήν, 
καθώς και με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. Σύμφωνα με το άρθρο 6,
παράγραφος 9 της Σύμβασης της Βασιλείας και την απόφαση του ΟΟΣΑ, μόνο η εγκατάσταση 
(και όχι ο παραλήπτης) επιβεβαιώνουν την παραλαβή των αποβλήτων και, εν συνεχεία,
πιστοποιούν την ολοκλήρωση της ανάκτησης ή διάθεσης. Ιδίως αυτό αντικατοπτρίζεται στο 
έγγραφο κίνησης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΒ (κελί 17 και 18) καθώς επίσης και στο 
άρθρο 15(γ) και (ε).
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 79
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Εάν τα μεταφερόμενα απόβλητα 
προορίζονται για ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης ή διάθεσης, η σύμβαση 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιπρόσθετες 
υποχρεώσεις για τον παραλήπτη ή την 
εγκατάσταση προορισμού:

4. Εάν τα μεταφερόμενα απόβλητα 
προορίζονται για ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης ή διάθεσης, η σύμβαση 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιπρόσθετες 
υποχρεώσεις :

α) Υποχρέωση να χορηγεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 15, στοιχείο δ) και, ενδεχομένως 
στοιχείο ε), πιστοποιητικά ότι τα απόβλητα 
αξιολογήθηκαν ή διατέθηκαν σύμφωνα με 
την κοινοποίηση και τους όρους που 
καθορίζονται σ’αυτήν, καθώς και με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και

α) Υποχρέωση να χορηγεί στην
εγκατάσταση προορισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 15, στοιχείο δ) και, ενδεχομένως 
στοιχείο ε), πιστοποιητικά ότι τα απόβλητα 
αξιολογήθηκαν ή διατέθηκαν σύμφωνα με 
την κοινοποίηση και τους όρους που 
καθορίζονται σ’αυτήν, καθώς και με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και

β) να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, 
κοινοποίηση στην αρχική αρμόδια αρχή της 
αρχικής χώρας αποστολής, σύμφωνα με το 
άρθρο 15, στοιχείο στ), σημείο ii).

β) να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, στον 
παραλήπτη, κοινοποίηση στην αρχική 
αρμόδια αρχή της αρχικής χώρας 
αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 15, 
στοιχείο στ), σημείο ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 80
Άρθρο 6, παράγραφος 5, υποπαράγραφος 2

Η(Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή 
ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) 
αποδεσμεύεται(-ονται) όταν ο κοινοποιών 
παρέχει αποδείξεις ότι τα απόβλητα έχουν 
φθάσει στον προορισμό τους και έχουν 
αξιοποιηθεί ή διατεθεί με περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο. Οι εν λόγω αποδείξεις 
παρέχονται με το πιστοποιητικό που 

Η(Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή 
ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) 
αποδεσμεύεται(-ονται) όταν η εμπλεκόμενη 
αρμόδια αρχή παραλάβει το πιστοποιητικό 
που αναφέρεται στο άρθρο 16, στοιχείο ε) ή, 
ενδεχομένως στο άρθρο 15, στοιχείο ε) όσον 
αφορά τις ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης 
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αναφέρεται στο άρθρο 16, στοιχείο ε) ή, 
ενδεχομένως στο άρθρο 15, στοιχείο ε) όσον 
αφορά τις ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης 
ή διάθεσης.

ή διάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, η εγκατάσταση (και όχι ο κοινοποιών) πιστοποιεί την 
ολοκλήρωση της ανάκτησης ή της διάθεσης και αποστέλλει το έγγραφο κίνησης που περιέχει την 
πιστοποίηση αυτή στον κοινοποιούντα και τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα 
άρθρα 21(8), 23(6) 34(3)(ζ)(i) και 37(3)(ζ)(i), η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού οδηγεί 
στην ελευθέρωση της χρηματικής εγγύησης. Για λόγους εσωτερικής συνέπειας το ίδιο πρέπει να 
συμβεί και στην περίπτωση του άρθρου 6(5), (6) και (8).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 81
Άρθρο 6, παράγραφος 6

6. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, εάν 
τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται 
για ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης ή 
διάθεσης και εάν πραγματοποιούνται 
περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης 
στη χώρα προορισμού, η χρηματική εγγύηση 
ή η ενδιάμεση ασφάλεια μπορούν να 
αποδεσμεύονται όταν τα απόβλητα 
εξέρχονται από την εγκατάσταση 
ενδιάμεσης επεξεργασίας και ο κοινοποιών 
παρέχει αποδείξεις ότι έχουν ολοκληρωθεί 
οι ενδιάμεσες εργασίες. Οι εν λόγω 
αποδείξεις παρέχονται με το πιστοποιητικό 
που αναφέρεται στο άρθρο 15, στοιχείο δ). 
Στην περίπτωση αυτή, κάθε περαιτέρω 
μεταφορά προς εγκατάσταση αξιοποίησης ή 
διάθεσης καλύπτεται από νέα χρηματική 
εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, εκτός αν η 
αρμοδία αρχή προορισμού κρίνει ότι δεν 
απαιτείται παρόμοια χρηματική εγγύηση ή 
ασφάλεια. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 
αρμόδια αρχή προορισμού είναι υπεύθυνη 
για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν στην 
περίπτωση παράνομης μεταφοράς ή για την 
παραλαβή κατόπιν επιστροφής των 

6. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, εάν 
τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται 
για ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης ή 
διάθεσης και εάν πραγματοποιούνται 
περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης 
στη χώρα προορισμού, η χρηματική εγγύηση 
ή η ενδιάμεση ασφάλεια μπορούν να 
αποδεσμεύονται όταν τα απόβλητα 
εξέρχονται από την εγκατάσταση 
ενδιάμεσης επεξεργασίας και η 
εμπλεκόμενη αρμόδια αρχή παραλάβει το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 
15, στοιχείο δ). Στην περίπτωση αυτή, κάθε 
περαιτέρω μεταφορά προς εγκατάσταση 
αξιοποίησης ή διάθεσης καλύπτεται από νέα 
χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, 
εκτός αν η αρμοδία αρχή προορισμού κρίνει 
ότι δεν απαιτείται παρόμοια χρηματική 
εγγύηση ή ασφάλεια. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, η αρμόδια αρχή προορισμού είναι 
υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν στην περίπτωση παράνομης 
μεταφοράς ή για την παραλαβή κατόπιν 
επιστροφής των αποβλήτων, ή στην 
περίπτωση που η μεταφορά ή οι εργασίες 
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αποβλήτων, ή στην περίπτωση που η 
μεταφορά ή οι εργασίες αξιοποίησης ή 
διάθεσης δεν μπορούν να ολοκληρωθούν 
όπως είχε προβλεφθεί.

αξιοποίησης ή διάθεσης δεν μπορούν να 
ολοκληρωθούν όπως είχε προβλεφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, η εγκατάσταση (και όχι ο κοινοποιών) πιστοποιεί την 
ολοκλήρωση της ανάκτησης ή της διάθεσης και αποστέλλει το έγγραφο κίνησης που περιέχει την 
πιστοποίηση αυτή στον κοινοποιούντα και τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα 
άρθρα 21(8), 23(6) 34(3)(ζ)(i) και 37(3)(ζ)(i), η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού οδηγεί 
στην ελευθέρωση της χρηματικής εγγύησης. Για λόγους εσωτερικής συνέπειας το ίδιο πρέπει να 
συμβεί και στην περίπτωση του άρθρου 6(5), (6) και (8).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 82
Άρθρο 6, παράγραφος 8, υποπαράγραφος 2

Η(Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή 
ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) 
αποδεσμεύεται(-ονται) όταν ο κοινοποιών 
παράσχει αποδείξεις ότι τα σχετικά 
απόβλητα έχουν φθάσει στον προορισμό 
τους και έχουν αξιοποιηθεί ή διατεθεί με 
περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Η παράγραφος 
5, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη φράση και η 
παράγραφος 6, εφαρμόζονται, τηρουμένων 
των αναλογιών.

Η(Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή 
ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) 
αποδεσμεύεται(-ονται) όταν η εμπλεκόμενη 
αρμόδια αρχή παραλάβει το πιστοποιητικό 
που αναφέρεται στο άρθρο 16(ε) ή, όπου 
είναι απαραίτητο, στο άρθρο 15(ε) όσον 
αφορά τις δράσεις προσωρινής ανάκτησης
ή διάθεσης για τα σχετικά απόβλητα, η 
παράγραφος 6, εφαρμόζεται, τηρουμένων 
των αναλογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, η εγκατάσταση (και όχι ο κοινοποιών) πιστοποιεί την 
ολοκλήρωση της ανάκτησης ή της διάθεσης και αποστέλλει το έγγραφο κίνησης που περιέχει την 
πιστοποίηση αυτή στον κοινοποιούντα και τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα 
άρθρα 21(8), 23(6) 34(3)(ζ)(i) και 37(3)(ζ)(i), η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού οδηγεί 
στην ελευθέρωση της χρηματικής εγγύησης. Για λόγους εσωτερικής συνέπειας το ίδιο πρέπει να 
συμβεί και στην περίπτωση του άρθρου 6(5), (6) και (8).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 83
Άρθρο 9, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2
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Εάν δεν έχει προβληθεί καμία αντίρρηση 
εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 
30 ημερών, μπορεί να τεκμαίρεται η 
σιωπηρή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής 
διαμετακόμισης.

Εάν δεν έχει προβληθεί καμία αντίρρηση 
εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 
30 ημερών, μπορεί να τεκμαίρεται η 
σιωπηρή συγκατάθεση της εν λόγω 
αρμόδιας αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της διάταξης περί «σιωπηρής συγκατάθεσης» στην περίπτωση μεταφοράς
αποβλήτων για ανάκτηση, αντίκειται στο στόχο της απλοποίησης των κανόνων. Στην τρέχουσα 
πρακτική το μέσο αυτό καθιστά τη διαδικασία σημαντικά λιγότερο δαπανηρή.

Τροπολογία: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 84
Άρθρο 9, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Για τα απόβλητα που μεταφέρονται για 
ανάκτηση (συμπεριλαμβανομένης και της 
επανάχρησης) και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί 
ευθύνης του παραγωγού (π.χ. στο πλαίσιο 
της οδηγίας 2002/96/EΚ για τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού), μπορεί να θεωρηθεί ότι
υπάρχει σιωπηρή συγκατάθεση για όλες τις 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, εφόσον
εντός της εν λόγω χρονικής προθεσμίας
των τριάντα ημερών δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση στην κοινοποιημένη μεταφορά 
(ή μεταφορές στην περίπτωση γενικής 
κοινοποίησης).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση C(2001)107 τελικό, του ΟΟΣΑ, αναγνωρίζει ρητώς τη δυνατότητα εφαρμογής της 
σιωπηρής συγκατάθεσης για τις μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για ανάκτηση. 
Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναμένεται να 
συλλεγούν προς ανάκτηση (συμπεριλαμβανομένης και της επανάχρησης αποβλήτων συσκευών
και ανταλλακτικών) μετά την εφαρμογή της οδηγίας 2002/96/EΚ για τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η οδηγία αναφέρεται στη μεταφορά αποβλήτων
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ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ κρατών μελών, προκειμένου να παραδοθούν σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

Αν απαιτείται γραπτή εκ των προτέρων συγκατάθεση και λόγω του αναμενόμενου μεγάλου 
αριθμού κοινοποιήσεων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι ιδιαίτερα απίθανο να 
διαθέτουν τους πόρους και, συνεπώς, την ικανότητα να ανταποκριθούν στην καθορισμένη 
προθεσμία των 30 ημερών. Αυτό θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και συγκεντρώσεις αποθεμάτων 
αποβλήτων. 

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 85
Άρθρο 9, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις μέσα στην
καθορισθείσα προθεσμία των 30 ημερών
για τη μεταφορά, σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 1, στοιχείο β, περίπτωση ι, των
αποβλήτων που υπάγονται στις διατάξεις 
του παραρτήματος IV μέρος II, τούτο 
θεωρείται ως σιωπηρή συγκατάθεση των 
αρμόδιων αρχών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της διάταξης περί «σιωπηρής συγκατάθεσης» στην περίπτωση μεταφοράς 
αποβλήτων για ανάκτηση αντίκειται στο στόχο της απλοποίησης των κανόνων. Στην τρέχουσα 
πρακτική, το μέσο αυτό καθιστά τη διαδικασία σημαντικά λιγότερο δαπανηρή. Η αίτηση αφορά 
απόβλητα της έως τώρα "κίτρινου καταλόγου" (παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) 259/93).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 86
Άρθρο 9, παράγραφος 7

7. Η αξιοποίηση ή η διάθεση των 
αποβλήτων στα πλαίσια προγραμματισμένης 
μεταφοράς πρέπει να ολοκληρώνεται το 
αργότερο εντός ενός ημερολογιακού έτους 
από την παραλαβή των αποβλήτων από τον 
παραλήπτη, εκτός αν οι οικείες αρμόδιες 
αρχές ορίζουν μικρότερη προθεσμία.

7. Η αξιοποίηση ή η διάθεση των 
αποβλήτων στα πλαίσια προγραμματισμένης 
μεταφοράς πρέπει να ολοκληρώνεται το 
αργότερο εντός ενός ημερολογιακού έτους 
από την παραλαβή των αποβλήτων από την 
εγκατάσταση, εκτός αν οι οικείες αρμόδιες 
αρχές ορίζουν μικρότερη προθεσμία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλισθεί η εσωτερική συνέπεια. Βλέπε αιτιολόγηση στο
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 87
Άρθρο 9, παράγραφος 9 α (νέα)

(9a) Ο παραλήπτης λαμβάνει, από τις 
αρμόδιες αρχές στον τόπο αποστολής 
γνωστοποίηση για τη διαβίβαση της 
κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 
2, από την αρμόδια αρχή του τόπου 
προορισμού αντίγραφο της βεβαίωσης 
παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2, 
καθώς και αντίγραφο της απόφασης των 
αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 9 
παρ. 2.

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο παραλήπτης των αποβλήτων θα πρέπει, όπως προβλέπεται ήδη στον κανονισμό περί
μεταφοράς αποβλήτων, να ενημερώνεται πάντα για τη διαδικασία κοινοποίησης, διότι έχει ήδη 
συνάψει σύμβαση με τον κοινοποιούντα σχετικά με το χειρισμό των αποβλήτων και ενδέχεται 
να προκύψουν σημαντικές μεταβολές που να επηρεάζουν τη μεταφορά των αποβλήτων, όπως 
π.χ. διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης ή εξάντληση της δυναμικότητάς της.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 88
Άρθρο 10, παράγραφος 4 α (νέα)

4β. Οι αρχές αποστολής και προορισμού
μπορούν να υποχρεώνουν τον παραλήπτη 
να υποβάλλει τακτικά έκθεση στην οποία 
θα αναφέρονται όλες οι εργασίες 
επεξεργασίας των αποβλήτων.
Η έκθεση αυτή αναφέρει όλες τις εισόδους 
και εξόδους αποβλήτων για κάθε μια από 
τις μεθόδους επεξεργασίας, κατά τρόπο 
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ώστε να μπορούν οι αρχές ανά πάσα 
στιγμή να επαληθεύουν ότι οι μεταφορές 
αποβλήτων αντιστοιχούν επακριβώς στην 
κοινοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να προβλεφθεί μια ενημέρωση για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν με 
αποτελεσματικό τρόπο τη ροή αποβλήτων και την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται με βάση 
τις εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί. (πρώην τροπολογία 33 που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 89
Άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (α α) (νέο)

(αα) η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
διάθεση δεν είναι σύμφωνη προς τις
υποχρεώσεις της Σύμβασης της Βασιλείας 
για τη διασφάλιση της χρηστής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, για τη 
μείωση στο ελάχιστο των διασυνοριακών
μεταφορών επικίνδυνων και άλλων
αποβλήτων, και την αρχή της επίτευξης 
εθνικής αυτάρκειας στη διαχείριση 
αποβλήτων, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων διατύπωσης αντιρρήσεων σε εξαγωγές 
και ενδυναμώνει τις υποχρεώσεις της Σύμβασης της Βασιλείας. Η τροπολογία αυτή συνδέεται 
με παρεμφερή τροπολογία επί του άρθρου 12.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 90
Άρθρο 11, παράγρα φος 1, σημείο (δ)

δ) ότι ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης
παρέλειψε επανειλημμένως να συμμορφωθεί 
με τα άρθρα 15 και 16 σε σχέση με 
παρελθούσες μεταφορές, ή

δ) ότι ο κοινοποιών ή η εγκατάσταση
παρέλειψε επανειλημμένως να συμμορφωθεί 
με τα άρθρα 15 και 16 σε σχέση με 
παρελθούσες μεταφορές, ή
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλισθεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 91
Άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (ζ) (i)

i) προκειμένου να εφαρμοσθεί η αρχή της 
αυτάρκειας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, 
ή

i) προκειμένου να εφαρμοσθεί η αρχή της 
αυτάρκειας σε κοινοτικό επίπεδο, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εσωτερική αγορά πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και στη διαχείριση αποβλήτων.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 92
Άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (η)

η) ότι τα απόβλητα θα τύχουν 
επεξεργασίας σε εγκατάσταση που 
καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ αλλά 
που δεν εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως ορίζονται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής σύμφωνα 
με την άδεια της εγκατάστασης, ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να βρίσκεται σε αντίθεση με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. 
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 93
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) Ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την 
οδηγία 75/442/ΕΟΚ, και ιδίως με τα άρθρα 
3, 4, 7 και 10 αυτής, ή

α) Ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την 
οδηγία 75/442/ΕΟΚ, και ιδίως με τα άρθρα 
3, 4, 7 και 10 αυτής, εκτός από τις
περιπτώσεις που καλύπτονται από τα 
κάτωθι σημεία· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και για να αποφευχθεί επικάλυψη διατάξεων. Στις 16 Δεκεμβρίου 2004, 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποσαφήνισε το άρθρο 7(4)(a), πρώτο εδάφιο του Κανονισμού 
259/93 (Υπόθεση C-277/02). Σύμφωνα με την απόφαση του, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
εγείρουν αντιρρήσεις στην περίπτωση που στη χώρα προορισμού οι προδιαγραφές επεξεργασίας 
είναι χαμηλότερες από αυτές της χώρας προέλευσης. Αυτοί οι λόγοι αντιρρήσεων 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 12(1)(γ)· το περιεχόμενο του άρθρου 7(4)(a), πρώτο εδάφιο του 
Κανονισμού 259/93 περιλαμβάνεται - με ελαφρά τροποποίηση - στο άρθρο 12(1)(a) που 
θεωρείται επικάλυψη. Ενδεχομένως να πάρει και κάποια επικάλυψη μεταξύ του άρθρου
12(1)(a) και του άρθρου 12(1)(ζ), (θ) και (ι).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 94
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (α α) (νέο)

(αα) η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
διάθεση δεν είναι σύμφωνη προς τις
υποχρεώσεις της Σύμβασης της Βασιλείας 
για τη διασφάλιση της χρηστής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, για τη
μείωση στο ελάχιστο των διασυνοριακών
μεταφορών επικίνδυνων και άλλων
αποβλήτων, και την αρχή της επίτευξης 
εθνικής αυτάρκειας στη διαχείριση 
αποβλήτων, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιδράσεως σε εξαγωγές και 
ενδυναμώνει τις υποχρεώσεις της Σύμβασης της Βασιλείας. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με 
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παρεμφερή τροπολογία επί του άρθρου 11.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 95
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την 
εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία 
του περιβάλλοντος, τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της 
υγείας όσον αφορά δράσεις που διεξάγονται 
στη χώρα που προβάλλει αντιρρήσεις, ή

β) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την 
εθνική νομοθεσία που θεσπίστηκε κατ' 
εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ε. και 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της, σχετικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος, τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
προστασία της υγείας όσον αφορά δράσεις 
που διεξάγονται στη χώρα που προβάλλει 
αντιρρήσεις, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού περί μεταφοράς αποβλήτων προϋποθέτει ότι
οι δυνατότητες διατύπωσης αντιρρήσεων πρέπει για όλες τις χώρες να βασίζονται στις ίδιες 
ευρωπαϊκές αντιλήψεις και τους σχετικούς κανονισμούς.

Η διατυπώσασα αντίρρηση χώρα δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τη 
νομοθεσία της για να διατυπώνει αντιρρήσεις όταν αυτές δεν βασίζονται στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Αυτό, σε συνδυασμό με ορισμένες ειδικές εθνικές διατάξεις περί περιβαλλοντικής 
φορολόγησης, θα οδηγήσουν σε στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς και θα αυξήσουν τον 
αριθμό των δικαστικών προσφυγών.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 96
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την 
εθνική νομοθεσία τη σχετική με την 
αξιοποίηση των αποβλήτων, στη χώρα 
αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων όπου η προγραμματισμένη 
μεταφορά αφορά απόβλητα που 
προορίζονται να αξιοποιηθούν σε 
εγκατάσταση με χαμηλότερες 

διαγράφεται
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προδιαγραφές επεξεργασίας για τα 
συγκεκριμένα απόβλητα από τις 
προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα 
αποστολής, στο πλαίσιο σεβασμού της 
ανάγκης για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει εμπόδια στην ευρωπαϊκή αγορά ανακύκλωσης και ανάκτησης
αποβλήτων χωρίς να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές στον τομέα της διαχείρισης 
αποβλήτων στην Ε.Ε.. Επιπλέον, καθόσον η διατύπωση της παραγράφου αυτής είναι, αφενός
ασαφής και, αφετέρου, πολύπλοκη, θα επιφέρει αύξηση των παράνομων μεταφορών αποβλήτων
και πιθανόν να οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις δικαστικών προσφυγών. 

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 97
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την 
εθνική νομοθεσία τη σχετική με την 
αξιοποίηση των αποβλήτων, στη χώρα 
αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων όπου η προγραμματισμένη 
μεταφορά αφορά απόβλητα που 
προορίζονται να αξιοποιηθούν σε 
εγκατάσταση με χαμηλότερες 
προδιαγραφές επεξεργασίας για τα 
συγκεκριμένα απόβλητα από τις 
προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα 
αποστολής, στο πλαίσιο σεβασμού της 
ανάγκης για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,

γ) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή 
αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την 
εθνική νομοθεσία τη σχετική με την 
αξιοποίηση των αποβλήτων, στη χώρα 
αποστολής, που έχει θεσπιστεί κατ' 
εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ε. και 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.,
στο πλαίσιο σεβασμού της ανάγκης για την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς,

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν: Τα ανωτέρω δεν ισχύουν:

i) Εφόσον υφίσταται αντίστοιχη κοινοτική 
νομοθεσία, η οποία αφορά ιδίως τα 
απόβλητα, και εφόσον έχουν εισαχθεί στην 
εθνική νομοθεσία η οποία μεταφέρει τη 
σχετική κοινοτική νομοθεσία, απαιτήσεις 
τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις 
απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, 

i) Εφόσον υφίσταται αντίστοιχη κοινοτική 
νομοθεσία, η οποία αφορά ιδίως τα 
απόβλητα, και εφόσον έχουν εισαχθεί στην 
εθνική νομοθεσία η οποία μεταφέρει τη 
σχετική κοινοτική νομοθεσία, απαιτήσεις 
τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις 
απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, 

ii) εφόσον οι εργασίες αξιοποίησης στη 
χώρα προορισμού διεξάγονται υπό συνθήκες 

ii) εφόσον οι εργασίες αξιοποίησης στη 
χώρα προορισμού διεξάγονται υπό συνθήκες 
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γενικά ισοδύναμες με τις συνθήκες που 
προβλέπει η εθνική νομοθεσία της χώρας 
αποστολής,

γενικά ισοδύναμες με τις συνθήκες που 
προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε., ή

iii) εφόσον η εθνική νομοθεσία της χώρας 
αποστολής, πλην εκείνης που καλύπτεται 
από το σημείο i), δεν έχει κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών, οσάκις 
απαιτείται από την οδηγία αυτή, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού περί μεταφοράς αποβλήτων προϋποθέτει ότι
οι δυνατότητες διατύπωσης αντιρρήσεων πρέπει για όλες τις χώρες να βασίζονται στις ίδιες 
ευρωπαϊκές αντιλήψεις και τους σχετικούς κανονισμούς. 

Οι επιφυλάξεις δεν πρέπει να βασίζονται σε υποκειμενικά ή ασαφή κριτήρια (π.χ. «χαμηλότερες 
προδιαγραφές επεξεργασίας») ή σε εθνικούς κανονισμούς που δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού και να 
επιφέρει αύξηση των προσφυγών στα δικαστήρια.

Επιπλέον, για να περιορισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επεξεργασίας των 
αποβλήτων, πρέπει να προωθηθούν οι μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών στις περιπτώσεις 
που η επεξεργασία στη χώρα προορισμού ενέχει καλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
σχέση με την επεξεργασία στη χώρα αποστολής. Η ιδέα αυτή δεν υπάρχει στην πρόταση, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα το άρθρο αυτό να χρησιμοποιηθεί για να προστατευθούν
τοπικές εταιρείες επεξεργασίας, αντί να συμβάλει στην πραγματική βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 98
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (ε)

ε) όταν ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης
παρέλειψε κατ’ επανάληψη να συμμορφωθεί 
με τα άρθρα 15 και 16 σε σχέση με 
παρελθούσες μεταφορές, ή

ε) όταν ο κοινοποιών ή η εγκατάσταση
παρέλειψε κατ’ επανάληψη να συμμορφωθεί 
με τα άρθρα 15 και 16 σε σχέση με 
παρελθούσες μεταφορές, ή
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλισθεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 99
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (θ)

θ) όταν τα απόβλητα θα τύχουν 
επεξεργασίας σε εγκατάσταση που 
καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ αλλά 
που δεν εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, 
παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, 
σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης, 
ή

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο λόγος αντίρρησης αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, διότι τα λεγόμενα έγγραφα BAT, που 
καταρτίζονται με βάση την οδηγία 96/61/ΕΚ (τη λεγόμενη οδηγία IVU) και εκφράζουν την 
αιχμή της τεχνολογίας, δεν είναι δεσμευτικά για τις εθνικές αρχές. Με την υιοθέτηση της 
αντίρρησης, ωστόσο, τα έγγραφα ΒΑΤ  θα αποκτούσαν νομικώς δεσμευτική ισχύ.

Επιπλέον, θα πρέπει να επιδιωχθεί η ολοκληρωμένη ρύθμιση στο πλαίσιο του διαλόγου για την 
ένταξη του συνόλου των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας IVU.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 100
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (θ)

(θ) όταν τα απόβλητα θα τύχουν 
επεξεργασίας σε εγκατάσταση που 
καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ αλλά 
που δεν εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, 
παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, 
σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης, 
ή

(θ) όταν, όπου χρειάζεται, τα απόβλητα θα 
τύχουν επεξεργασίας σε εγκατάσταση που
έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 
96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, αλλά 
που δεν διαχειρίζεται τα απόβλητα 
σύμφωνα με την άδεια αυτή. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει διατυπωθεί, η πρόταση δεν ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα της οδηγίας 96/61/ΕΚ
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Οι άδειες που χορηγούνται 
στις εταιρείες επεξεργασίας αποβλήτων και καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη πολλές διαφορετικές συνιστώσες και όχι μόνο αυτές που συστήνει το BAT
στα έγγραφα BREF.

Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές που χορηγούν τις άδειες να καθορίσουν τις προδιαγραφές που 
πρέπει να εφαρμόζονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων και εν συνεχεία να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς την λόγω άδεια. Κατά συνέπεια, μόνο οι αρχές της χώρας 
όπου βρίσκεται η εγκατάσταση επεξεργασίας πρέπει να έχει δικαίωμα να εγείρει αντιρρήσεις για
λόγους μη συμμόρφωσης της άδειας, και όχι οι αρχές της χώρας αποστολής ή διαμετακόμισης. 

Τροπολογία: Anne Ferreira, Philippe Busquin

Τροπολογία 101
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (θ)

θ) όταν τα απόβλητα θα τύχουν 
επεξεργασίας σε εγκατάσταση που 
καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ αλλά 
που δεν εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, 
παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, 
σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης,
ή

θ) όταν τα απόβλητα θα τύχουν 
επεξεργασίας σε εγκατάσταση που 
καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ,
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης, αλλά που δεν
διαχειρίζεται τα απόβλητα σύμφωνα με την
άδεια αυτή ή

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως έχει διατυπωθεί η πρόταση δεν ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα της οδηγίας 96/61/ΕΚ
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Οι άδειες που χορηγούνται 
στις εταιρείες επεξεργασίας αποβλήτων και καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη πολλές διαφορετικές συνιστώσες και όχι μόνο αυτές που συστήνει το BAT
στα έγγραφα BREF.

Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές που χορηγούν τις άδειες να καθορίσουν τις προδιαγραφές που 
πρέπει να εφαρμόζονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων και εν συνεχεία να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς την λόγω άδεια. Κατά συνέπεια, μόνο οι αρχές της χώρας 
όπου βρίσκεται η εγκατάσταση επεξεργασίας πρέπει να έχει δικαίωμα να εγείρει αντιρρήσεις για
λόγους μη συμμόρφωσης της άδειας, και όχι οι αρχές της χώρας αποστολής ή διαμετακόμισης.
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Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 102
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (ια)

ια) όταν τα σχετικά απόβλητα δεν θα 
τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα 
σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ με σκοπό να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή νομικώς 
δεσμευτικών υποχρεώσεων αξιοποίησης ή 
ανακύκλωσης, που καθορίζονται στην 
κοινοτική νομοθεσία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/ΕΚ ορίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίζουν 
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για την διάθεση των αποβλήτων. Όσον αφορά την ανάκτηση,
είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιλογές επεξεργασίας για ανάκτηση που 
υπάρχουν στην Ε.Ε., προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών που χρησιμοποιούν 
απόβλητα για ανάκτηση. Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για 
την ανάκτηση των αποβλήτων, παρέχει δυνατότητα βελτιστοποίησης των δράσεων ανάκτησης
και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και επεξεργασίας αποβλήτων.

Οι συνέπειες που θα έχει το παρόν άρθρο θα ήταν κάθε κράτος μέλος να διαθέτει αυτάρκεια 
όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων για ανάκτηση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
δημιουργία πολυάριθμων δαπανηρών και υποχρησιμοποιούμενων υποδομών, χωρίς 
δυνατότητες δικτύωσης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Η σωστή εφαρμογή του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων προϋποθέτει ότι οι 
δυνατότητες διατύπωσης επιφυλάξεων πρέπει, σε όλες τις χώρες, να βασίζεται στις ίδιες 
ευρωπαϊκές αντιλήψεις και στους ίδιους κανονισμούς αναφοράς.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 103
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (ια)

ια) όταν τα σχετικά απόβλητα δεν θα 
τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα 
σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ με σκοπό να 

διαγράφεται
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εξασφαλίζεται η εφαρμογή νομικώς 
δεσμευτικών υποχρεώσεων αξιοποίησης ή 
ανακύκλωσης, που καθορίζονται στην 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/ΕΚ ορίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίζουν 
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για την διάθεση των αποβλήτων. Όσον αφορά την ανάκτηση, 
είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιλογές επεξεργασίας για ανάκτηση που 
υπάρχουν στην Ε.Ε., προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών που χρησιμοποιούν 
απόβλητα για ανάκτηση. Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για 
την ανάκτηση των αποβλήτων, παρέχει δυνατότητα βελτιστοποίησης των δράσεων ανάκτησης 
και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και επεξεργασίας αποβλήτων.

Οι συνέπειες που θα έχει το παρόν άρθρο θα ήταν κάθε κράτος μέλος να διαθέτει αυτάρκεια 
όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων για ανάκτηση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
δημιουργία πολυάριθμων δαπανηρών και υποχρησιμοποιούμενων υποδομών, χωρίς 
δυνατότητες δικτύωσης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Η σωστή εφαρμογή του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων προϋποθέτει ότι οι 
δυνατότητες διατύπωσης επιφυλάξεων πρέπει, σε όλες τις χώρες, να βασίζεται στις ίδιες 
ευρωπαϊκές αντιλήψεις και στους ίδιους κανονισμούς αναφοράς.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 104
Άρθρο 12, παράγραφος 1 α (νέα)

(1a) Οι αντιρρήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1, στοιχεία γ και ζ, μπορούν να 
προβάλλονται μόνο μέχρι την έναρξη 
εφαρμογής ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας, 
και πάντως για όχι περισσότερο από μία 
τετραετία από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια ανάκτησης της παραγράφου ζ πρέπει να αποσαφηνιστούν πλήρως από νομική 
άποψη. Τούτο θα πρέπει να γίνει με την αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα 
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(οδηγία 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/156/ΕΟΚ). Συνεπώς, οι
αντιρρήσεις πρέπει να περιορίζονται χρονικά.

Το άρθρο 12 παρ. 1 στοιχείο γ αναφέρεται σε παράβαση της αρχής της εσωτερικής αγοράς που 
δεν δικαιολογείται από ειδικές απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας 
υγείας. Τούτο θα οδηγούσε στον εξορθολογισμό της διάθεσης αποβλήτων. Η κοινή θέση 
προβλέπει βέβαια ότι κατά βάση δεν είναι δυνατή η προβολή αντιρρήσεων αν υπάρχει σχετική 
κοινοτική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τα απόβλητα. Υπάρχει, ωστόσο, ο κίνδυνος, σε περίπτωση 
καθυστερημένης ή ελλιπούς εφαρμογής ευρωπαϊκών απαιτήσεων περί αποβλήτων και 
δευτερογενών ουσιώ, οι αντιρρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 1 στοιχείο γ να 
οδηγήσουν σε διαρκή παράβαση της αρχής της εσωτερικής αγοράς. Για το λόγο αυτό, οι 
αντιρρήσεις πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένες.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 105
Άρθρο 13, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) τα απόβλητα έχουν ουσιαστικά παρόμοια
φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά,

α) τα απόβλητα έχουν ουσιαστικά παρόμοια
φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθέτει τη λέξη «και», η οποία είχε παραληφθεί, προκειμένου να διευκρινισθεί ότι για τη
γενική κοινοποίηση πρέπει να πληρούνται και τα τρία κριτήρια.

Τροπολογία: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 106
Άρθρο 13, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Ακόμη και αν δεν πληρούνται οι όροι 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 (β) και 
(γ), ο κοινοποιών μπορεί να υποβάλει 
γενική κοινοποίηση που θα καλύπτει 
διάφορες μεταφορές από έναν ή 
περισσότερους τόπους, σε περίπτωση που
τα απόβλητα εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί 
ευθύνης του παραγωγού (επί παραδείγματι, 
στο πλαίσιο της οδηγίας 2002/96/EΚ). Στη 
γενική κοινοποίηση, ο κοινοποιών μπορεί 
να περιλάβει όλες τις μεταφορές που
προορίζονται για προσωρινή ανάκτηση και 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
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15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μόνο στο πλαίσιο της οδηγίας 2002/96/EΚ για τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), απαιτούνται σε ετήσια βάση σε 
ολόκληρη την Ε.Ε. σχεδόν 2,5 εκατομμύρια έγγραφες συγκαταθέσεις για μεταφορές τέτοιου 
είδους αποβλήτων.

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μεταφοράς τέτοιου είδους αποβλήτων,
επιτρέποντας την υποβολή γενικής κοινοποίησης και εξαλείφοντας την απαίτηση για τις 
μεταφορές αποβλήτων με γενική κοινοποίηση, να αποστέλλονται στην ίδια εγκατάσταση στη 
χώρα προορισμού και να ακολουθούν την ίδια διαδρομή. Αντ’ αυτού, στο εγκεκριμένο σχέδιο 
συλλογής μπορεί να υποβληθεί γενική κοινοποίηση για το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται
να μεταφερθούν τα απόβλητα, που θα καλύπτει όλους τους τόπους συλλογής στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τον σεβασμό της
υποβληθείσας κοινοποίησης, όπως συμβαίνει στο άρθρο 4(3).

Ορισμένες μεταφορές αποβλήτων που καλύπτονται από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες περί 
ευθύνης του παραγωγού, όπως η WEEE, μπορούν να ταξινομηθούν ή να ενσωματωθούν πριν 
από τη μεταφορά για τελική ανάκτηση και ο κοινοποιών θα έχει τη δυνατότητα να περιλάβει τις
μεταφορές αυτές για προσωρινή ανάκτηση στο πλαίσιο της γενικής κοινοποίησης.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 107
Άρθρο 13, παράγραφος 3

3. Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να 
συμφωνήσουν για τη χρησιμοποίηση της 
διαδικασίας γενικής κοινοποίησης, υπό την 
επιφύλαξη ότι, στη συνέχεια, παρέχονται 
συμπληρωματικές πληροφορίες και 
τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
δεύτερο εδάφιο, σημεία 2 και 3.

3. Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να 
συμφωνήσουν για τη χρησιμοποίηση της 
γενικής κοινοποίησης, υπό την επιφύλαξη 
ότι, στη συνέχεια, παρέχονται 
συμπληρωματικές πληροφορίες και 
τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
δεύτερο εδάφιο, σημεία 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα άρθρα 4, 6(8), 13(1) και (2), 14(2) και 16, όπου χρησιμοποιείται ο όρος 
«γενική κοινοποίηση». Δεν υπάρχει «διαδικασία γενικής κοινοποίησης».
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 108
Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Σε περίπτωση εθελούσιας παραλαβής 
επιστρεφόμενων αποβλήτων από 
κατασκευαστής ισχύουν τα ακόλουθα:
a) Η γενική κοινοποίηση βασίζεται σε 
κλείδα κατανομής αποβλήτων για όλους 
τους παραγωγούς αποβλήτων στο εκάστοτε 
κράτος μέλος με μέγιστη ποσότητα 250 
τόννων αποβλήτων ετησίως ανά παραγωγό 
αποβλήτων.
β) Ο κατασκευαστής πρέπει να επιδείξει 
γενική άδεια διέλευσης από όλα τα κράτη 
διαμετακόμισης.
γ) Ο κατασκευαστής υποβάλλει στις 
αρμόδιες αρχές ετήσιο ισολογισμό με 
κατάσταση όλων των παραγωγών 
αποβλήτων.
δ) Οι αρμόδιες αρχές της χώρας 
προορισμού εποπτεύουν την κανονικότητα 
της διάθεσης των αποβλήτων που 
παραλαμβάνονται μετά από επιστροφή.
ε) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παρ. 4 
σημείο 4 ο κατασκευαστής μπορεί να 
αποστείλει μετά από σχετικό αίτημα στην 
αρμόδια αρχή τη σύμβαση προμήθειας που 
έχει συνάψει με τον παραγωγό αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της αυξανόμενης σημασίας της ευθύνης του κατασκευαστή στην ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει η «εθελούσια αποδοχή επιστρεφόμενων αποβλήτων» να 
καταστεί δυνατή στο πλαίσιο της γενικής κοινοποίησης. Τούτο θα οδηγήσει στην κατάργηση 
γραφειοκρατικών εμποδίων και θα επιτρέψει στους κατασκευαστές παραλαμβάνουν επιστροφές 
ως τώρα αντιοικονομικές αποβλήτων. (Πρώην τροπολογία 99 που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια).
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 109
Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο (δ) 

δ) το συντομότερο δυνατόν, και πάντως το 
αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της ενδιάμεσης εργασίας 
αξιοποίησης ή διάθεσης και, το αργότερο, 
σε ένα ημερολογιακό έτος ή σε βραχύτερο 
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 7, από την παραλαβή των 
αποβλήτων, ο παραλήπτης ή η 
εγκατάσταση που εκτελεί τις εργασίες αυτές, 
υπ’ ευθύνη του, πιστοποιεί ότι 
ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση αξιοποίηση ή 
διάθεση των αποβλήτων.

δ) το συντομότερο δυνατόν, και πάντως το 
αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της ενδιάμεσης εργασίας 
αξιοποίησης ή διάθεσης και, το αργότερο, 
σε ένα ημερολογιακό έτος ή σε βραχύτερο 
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 7, από την παραλαβή των 
αποβλήτων, η εγκατάσταση που εκτελεί τις 
εργασίες αυτές, υπ’ ευθύνη του, πιστοποιεί 
ότι ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση αξιοποίηση 
ή διάθεση των αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 110
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (γ) 

γ) έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κάθε 
διακομιδή: Ο κοινοποιών διατηρεί 
αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς. Κάθε 
διακομιδή συνοδεύεται από το έγγραφο 
μεταφοράς και αντίγραφα του εγγράφου 
κοινοποίησης τα οποία περιέχουν τις 
γραπτές συγκαταθέσεις και τους όρους των 
οικείων αρμοδίων αρχών. Ο παραλήπτης
διατηρεί το έγγραφο μεταφοράς·

γ) έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κάθε 
διακομιδή: Ο κοινοποιών διατηρεί 
αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς. Κάθε 
διακομιδή συνοδεύεται από το έγγραφο
μεταφοράς και αντίγραφα του εγγράφου 
κοινοποίησης τα οποία περιέχουν τις 
γραπτές συγκαταθέσεις και τους όρους των 
οικείων αρμοδίων αρχών. Η εγκατάσταση 
που παραλαμβάνει τα απόβλητα διατηρεί 
το έγγραφο μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 111
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (δ) 

δ) γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των 
αποβλήτων από τον παραλήπτη: Εντός 
τριών ημερών από την παραλαβή των 
αποβλήτων, ο παραλήπτης παρέχει 
εγγράφως βεβαίωση ότι παραλήφθησαν τα 
απόβλητα·

δ) γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των 
αποβλήτων από την εγκατάσταση : Εντός 
τριών ημερών από την παραλαβή των 
αποβλήτων, η εγκατάσταση παρέχει 
εγγράφως βεβαίωση ότι παραλήφθησαν τα 
απόβλητα·

Η βεβαίωση αυτή περιέχεται στο έγγραφο 
μεταφοράς ή επισυνάπτεται σ’ αυτό ως 
παράρτημα.

Η βεβαίωση αυτή περιέχεται στο έγγραφο 
μεταφοράς ή επισυνάπτεται σ’ αυτό ως 
παράρτημα.

Ο παραλήπτης αποστέλλει υπογεγραμμένα 
αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς που 
περιέχει τη βεβαίωση αυτή στον 
κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές·

Η εν λόγω εγκατάσταση αποστέλλει 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
μεταφοράς που περιέχει τη βεβαίωση αυτή 
στον κοινοποιούντα και στις οικείες 
αρμόδιες αρχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 112
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (ε) 

ε) πιστοποιητικό μη ενδιάμεσης ή 
αξιοποίησης ή διάθεσης από τον 
παραλήπτη: Το συντομότερο δυνατόν, και 
πάντως το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της μη ενδιάμεσης εργασίας 
αξιοποίησης ή διάθεσης και, το αργότερο, 
σε ένα ημερολογιακό έτος, ή σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παράγραφος 7, σε βραχύτερο 
χρονικό διάστημα, από την παραλαβή των 
αποβλήτων, ο παραλήπτης ή η 
εγκατάσταση που εκτελεί τις εργασίες αυτές, 
υπ’ ευθύνη της, πιστοποιεί ότι η μη 

ε) πιστοποιητικό μη ενδιάμεσης ή 
αξιοποίησης ή διάθεσης από την 
εγκατάσταση: Το συντομότερο δυνατόν, και 
πάντως το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της μη ενδιάμεσης εργασίας 
αξιοποίησης ή διάθεσης και, το αργότερο, 
σε ένα ημερολογιακό έτος, ή σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παράγραφος 7, σε βραχύτερο 
χρονικό διάστημα, από την παραλαβή των 
αποβλήτων, η εγκατάσταση που εκτελεί τις 
εργασίες αυτές, υπ’ ευθύνη της, πιστοποιεί 
ότι η μη ενδιάμεση αξιοποίηση ή διάθεση, 
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ενδιάμεση αξιοποίηση ή διάθεση, 
ολοκληρώθηκε.

ολοκληρώθηκε.

Το πιστοποιητικό αυτό περιέχεται στο 
έγγραφο μεταφοράς ή επισυνάπτεται σ’ αυτό 
ως παράρτημα.

Το πιστοποιητικό αυτό περιέχεται στο 
έγγραφο μεταφοράς ή επισυνάπτεται σ’ αυτό 
ως παράρτημα.

Ο παραλήπτης αποστέλλει υπογεγραμμένα 
αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς που 
περιέχει το πιστοποιητικό αυτό στον 
κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές.

Η εν λόγω εγκατάσταση αποστέλλει 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
μεταφοράς που περιέχει το πιστοποιητικό 
αυτό στον κοινοποιούντα και στις οικείες 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 113
Άρθρο 18, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 
3, παράγραφοι 2 και 4, τα οποία 
προβλέπεται να μεταφερθούν από ένα 
κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος ή/και 
να διαμετακομισθούν μέσω ενός ή 
περισσοτέρων άλλων κρατών μελών, 
υπόκεινται στις ακόλουθες διαδικαστικές 
απαιτήσεις:

1. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 
3, παράγραφοι 2 και 4, τα οποία 
προβλέπεται να μεταφερθούν υπόκεινται 
στις ακόλουθες διαδικαστικές απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή περιττού κειμένου. Από το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 
και τον ορισμό της μεταφοράς στο άρθρο 2, παράγραφος 34, είναι σαφές ποιες είναι οι 
μεταφορές που καλύπτονται από το άρθρο 18, παράγραφος 1. Το κείμενο αυτό δεν 
περιλαμβάνεται επίσης και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 ή την πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 
4, όσον αφορά τη διαδικασία της εκ των προτέρων γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 114
Άρθρο 18, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Το πρόσωπο που οργανώνει για τη 
μεταφορά ή ο παραλήπτης παρέχει 
αντίγραφο της σύμβασης, κατόπιν 
αιτήματος της σχετικής αρμόδιας αρχής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πριν από τη μεταφορά των αποβλήτων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ για ανάκτηση, η 
αρμόδια αρχή δεν λαμβάνει κανένα έγγραφο. Δεν είναι απαραίτητη επίσης η αποστολή της 
σύμβασης.(πρώην τροπ. 105 που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 115
Άρθρο 18, παράγραφος 4

4. Η μεταχείριση των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
εμπιστευτική, σύμφωνα με την κοινοτική 
και εθνική νομοθεσία.

4. Η μεταχείριση των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκειται
στις απαιτήσεις περί εμπιστευτικότητας, 
σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο εισάγει ένα έντονο κείμενο περί εμπιστευτικότητας που είναι απαραίτητο. Οι
πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την κυκλοφορία αποβλήτων δεν
πρέπει να θεωρείται εμπιστευτικές.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 116
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Κάθε έγγραφο που απευθύνεται στις 
αρμόδιες αρχές ή αποστέλλεται από αυτές 
σχετικά με κοινοποιημένη μεταφορά, 
φυλάσσεται στην Κοινότητα επί τρία 

1. Κάθε έγγραφο που απευθύνεται στις 
αρμόδιες αρχές ή αποστέλλεται από αυτές 
σχετικά με κοινοποιημένη μεταφορά, 
φυλάσσεται στην Κοινότητα επί τρία 
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τουλάχιστον έτη, υπολογιζόμενα από την 
ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς, από τις 
αρμόδιες αρχές, τον κοινοποιούντα και τον 
παραλήπτη.

τουλάχιστον έτη, υπολογιζόμενα από την 
ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς, από τις 
αρμόδιες αρχές, τον κοινοποιούντα, τον 
παραλήπτη και την εγκατάσταση που
παραλαμβάνει τα απόβλητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 117
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα 
με το άρθρο 18, παράγραφος 1, 
φυλάσσονται στην Κοινότητα επί τρία 
τουλάχιστον έτη, υπολογιζόμενα από την 
ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς, από το 
πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά και
τον παραλήπτη.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα 
με το άρθρο 18, παράγραφος 1, 
φυλάσσονται στην Κοινότητα επί τρία 
τουλάχιστον έτη, υπολογιζόμενα από την 
ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς, από το 
πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά, τον 
παραλήπτη και την εγκατάσταση που
παραλαμβάνει τα απόβλητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 118
Άρθρο 21, παράγραφος 8

8. Η υποχρέωση του κοινοποιούντος και η 
επικουρική υποχρέωση της χώρας 
αποστολής να παραλαμβάνουν κατόπιν 
επιστροφής τα απόβλητα ή να οργανώνουν 
την εναλλακτική αξιοποίηση ή διάθεση 
παύει να υφίσταται, μόλις ο παραλήπτης

8. Η υποχρέωση του κοινοποιούντος και η 
επικουρική υποχρέωση της χώρας 
αποστολής να παραλαμβάνουν κατόπιν 
επιστροφής τα απόβλητα ή να οργανώνουν 
την εναλλακτική αξιοποίηση ή διάθεση 
παύει να υφίσταται, μόλις η εγκατάσταση
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εκδώσει το πιστοποιητικό της μη ενδιάμεσης 
ή αξιοποίησης ή διάθεσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 16, στοιχείο ε) ή, ενδεχομένως, 
στο άρθρο 15, στοιχείο ε). Στην περίπτωση 
της ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 6, η 
επικουρική υποχρέωση της χώρας 
αποστολής παύει να υφίσταται μόλις ο 
παραλήπτης εκδώσει το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, στοιχείο δ).

εκδώσει το πιστοποιητικό της μη ενδιάμεσης 
ή αξιοποίησης ή διάθεσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 16, στοιχείο ε) ή, ενδεχομένως, 
στο άρθρο 15, στοιχείο ε). Στην περίπτωση 
της ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 6, η 
επικουρική υποχρέωση της χώρας 
αποστολής παύει να υφίσταται μόλις η 
εγκατάσταση εκδώσει το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, στοιχείο δ).

Εάν ο παραλήπτης εκδώσει πιστοποιητικό 
αξιοποίησης ή διάθεσης, με τρόπο που έχει 
ως αποτέλεσμα παράνομη μεταφορά, με 
συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής 
εγγύησης, εφαρμόζονται τα άρθρα 23, 
παράγραφος 3 και 24, παράγραφος 2.

Εάν η εγκατάσταση εκδώσει πιστοποιητικό 
αξιοποίησης ή διάθεσης, με τρόπο που έχει 
ως αποτέλεσμα παράνομη μεταφορά, με 
συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής 
εγγύησης, εφαρμόζονται τα άρθρα 23, 
παράγραφος 3 και 24, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 119
Άρθρο 23, παράγραφος 6

6. Στις περιπτώσεις ενδιάμεσης αξιοποίησης 
ή διάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
όπου ανακαλύπτεται παράνομη μεταφορά 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης, η 
επικουρική υποχρέωση της χώρας 
αποστολής να παραλαμβάνει τα απόβλητα 
κατόπιν επιστροφής ή να οργανώνει την 
αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους με 
εναλλακτικό τρόπο, παύει να υφίσταται, 
μόλις ο παραλήπτης εκδώσει το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 
15, στοιχείο δ).

6. Στις περιπτώσεις ενδιάμεσης αξιοποίησης 
ή διάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
όπου ανακαλύπτεται παράνομη μεταφορά 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης, η 
επικουρική υποχρέωση της χώρας 
αποστολής να παραλαμβάνει τα απόβλητα 
κατόπιν επιστροφής ή να οργανώνει την 
αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους με 
εναλλακτικό τρόπο, παύει να υφίσταται, 
μόλις η εγκατάσταση εκδώσει το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 
15, στοιχείο δ).

Εάν ο αποδέκτης εκδώσει πιστοποιητικό ή 
αξιοποίησης ή διάθεσης με τρόπο που έχει 
ως αποτέλεσμα παράνομη μεταφορά, με 

Εάν η εγκατάσταση εκδώσει πιστοποιητικό 
ή αξιοποίησης ή διάθεσης με τρόπο που έχει 
ως αποτέλεσμα παράνομη μεταφορά, με 
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συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής 
εγγύησης, εφαρμόζονται η παράγραφος 3 
και το άρθρο 24, παράγραφος 2.

συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής 
εγγύησης, εφαρμόζονται η παράγραφος 3 
και το άρθρο 24, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 120
Άρθρο 25, παράγραφος 4

4. Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των 
οικείων αρμοδίων αρχών και του 
κοινοποιούντος, οι πληροφορίες και τα 
έγγραφα που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1, είναι δυνατόν να 
υποβάλλονται και να ανταλλάσσονται μέσω 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, με 
ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονική 
απόδειξη γνησιότητας, σύμφωνα με την 
οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό 
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ή με 
εφάμιλλο σύστημα ηλεκτρονικής απόδειξης 
γνησιότητας, το οποίο να παρέχει το ίδιο 
επίπεδο ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, 
είναι δυνατό να πραγματοποιούνται 
οργανωτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη ροή 
της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων.

4. Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των 
οικείων αρμοδίων αρχών και του 
κοινοποιούντος, οι πληροφορίες και τα 
έγγραφα που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1, είναι δυνατόν να 
υποβάλλονται και να ανταλλάσσονται μέσω 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, με 
ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονική 
απόδειξη γνησιότητας, σύμφωνα με την 
οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό 
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ή με 
εφάμιλλο σύστημα ηλεκτρονικής απόδειξης 
γνησιότητας, το οποίο να παρέχει το ίδιο 
επίπεδο ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, 
είναι δυνατό να πραγματοποιούνται 
οργανωτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη ροή 
της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστημα για την αποδοτικότερη διαχείριση και την απλούστευση της 
διαδικασίας για τους κοινοποιούντες. Η λειτουργία ενός συστήματος κοινοποίησης με την
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων διασφαλίζεται μόνο αν το σύστημα περιλαμβάνει όλους 
ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες. 

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων απαιτεί επίσης τον καθορισμό και την τήρηση -
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τυποποιημένων ή συμφωνημένων- οργανωτικών και τεχνικών απαιτήσεων. Μπορεί για λόγους 
αποτελεσματικότητας, τεχνικής εφαρμογής και κόστους, να καταστεί αναγκαία η τροποποίηση 
των προβλεπόμενων διαδικασιών. (Κατά τα πρότυπα της προδιαγραφής του έργου EUDIN –
European Data Interchange for Waste Notification Systems, μεταξύ Γερμανίας, Ολλανδίας, 
Βελγίου και Αυστρίας). Το κείμενο της τροπολογίας εξυπηρετεί τη διευκρίνιση αυτή.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 121
Άρθρο 27, παράγραφος 3

3. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και 
προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν 
σχετικά με την ταξινόμηση της 
κοινοποιημένης επεξεργασίας των 
αποβλήτων ως αξιοποίησης ή διάθεσης, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη 
διάθεση.

3. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και 
προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν 
σχετικά με την ταξινόμηση της 
κοινοποιημένης επεξεργασίας των 
αποβλήτων ως αξιοποίησης ή διάθεσης, οι 
αρμόδιες αρχές υποβάλλουν αίτηση 
ταξινόμησης στη συνεδρίαση των 
ανταποκριτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 
56, προκειμένου να επιτευχθεί 
συμβιβασμός σχετικά με την ταξινόμηση
της δράσης. Μέχρι τη συνεδρίαση των
ανταποκριτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
που αφορούν τη διάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση μιας αρχής να ταξινομήσει μια δράση ως διάθεση, μπορεί να μπλοκάρει τη 
μεταφορά επί μακρόν, αν το ζήτημα πρέπει να τεθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου, όπως προτείνει 
το Συμβούλιο.

Σε περίπτωση διαφωνίας, η υποβολή της αίτησης ταξινόμησης στη συνεδρίαση των 
ανταποκριτών μπορεί να συντμήσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο για την εξεύρεση λύσης. 
Αυτό θα περιορίσει σημαντικά την ανασφάλεια δικαίου καθώς και την πιθανή αύξηση φόρτου 
εργασίας του Πρωτοδικείου.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 122
Άρθρο 27, παράγραφος 3

3. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και 
προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν 

3. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και 
προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν 
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σχετικά με την ταξινόμηση της 
κοινοποιημένης επεξεργασίας των 
αποβλήτων ως αξιοποίησης ή διάθεσης, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη 
διάθεση.

σχετικά με την ταξινόμηση της 
κοινοποιημένης επεξεργασίας των 
αποβλήτων ως αξιοποίησης ή διάθεσης,
επικρατεί η άποψη των αρχών της χώρας 
προορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση προτίμησης μεταξύ των διατάξεων όσον αφορά την διάθεση αποβλήτων σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα επιδεινώσει την κατάσταση αντί να συμβάλει στην επίλυση του 
προβλήματος. Η διάταξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές της χώρας αποστολής
για να επιφυλάξουν μεροληπτική μεταχείριση στις τοπικές εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων, 
σε βάρος των εγκαταστάσεων ανάκτησης που βρίσκονται εκτός της χώρας προέλευσης. 

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 123
Άρθρο 30, εισαγωγή

Όταν πραγματοποιείται μεταφορά 
αποβλήτων εντός της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 
μεταξύ τοποθεσιών του ίδιου κράτους 
μέλους, με διαμετακόμιση μέσω μίας ή 
περισσοτέρων τρίτων χωρών, και τα 
απόβλητα προορίζονται για διάθεση, η 
αρμόδια αρχή αποστολής ζητάει, 
επιπροσθέτως των διατάξεων του παρόντος 
Τίτλου, από την αρμόδια αρχή των τρίτων 
χωρών εάν επιθυμεί να αποστείλει τη 
γραπτή συγκατάθεσή της για την 
προγραμματιζόμενη μεταφορά:

Όταν πραγματοποιείται μεταφορά 
αποβλήτων εντός της Κοινότητας, με 
διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων 
τρίτων χωρών, και τα απόβλητα 
προορίζονται για διάθεση, η αρμόδια αρχή 
αποστολής ζητάει, επιπροσθέτως των 
διατάξεων του παρόντος Τίτλου, από την 
αρμόδια αρχή των τρίτων χωρών εάν 
επιθυμεί να αποστείλει τη γραπτή 
συγκατάθεσή της για την 
προγραμματιζόμενη μεταφορά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή περιττού κειμένου. Από το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 
2(α) και (αα)(νέο) καθώς και τον ορισμό της μεταφοράς στο άρθρο 2, παράγραφος 34, είναι 
σαφές ποιες είναι οι μεταφορές μεταξύ τόπων στο ίδιο κράτος μέλος, μέσω μίας ή 
περισσοτέρων τρίτων χωρών, όπως ορίζει το άρθρο 30. Το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνεται 
επίσης και στο Κεφάλαιο Ι του Τίτλου ΙΙ, άρθρο 3, παράγραφος 1 δηλ. την πρώτη 
υποπαράγραφο του άρθρου 4.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 124
Άρθρο 31, παράγραφος 1

1. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά 
αποβλήτων εντός της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 
μεταξύ τοποθεσιών του ίδιου κράτους 
μέλους, με διαμετακόμιση μέσω μίας ή 
περισσοτέρων τρίτων χωρών στις οποίες δεν 
έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, και 
τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση, 
εφαρμόζεται το άρθρο 30.

1. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά 
αποβλήτων εντός της Κοινότητας, με 
διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων 
τρίτων χωρών στις οποίες δεν έχει εφαρμογή 
η απόφαση του ΟΟΣΑ, και τα απόβλητα 
προορίζονται για αξιοποίηση, εφαρμόζεται 
το άρθρο 30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή περιττού κειμένου.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 125
Άρθρο 31, παράγραφος 2

2. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά 
αποβλήτων εντός της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 
μεταξύ τοποθεσιών του ίδιου κράτους 
μέλους, με διαμετακόμιση μέσω μίας ή 
περισσοτέρων τρίτων χωρών στις οποίες 
έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, και 
τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση, 
η συγκατάθεση που αναφέρεται στο άρθρο 9 
μπορεί να δίδεται σιωπηρά και, εάν δεν έχει 
προβληθεί καμία αντίρρηση ή δεν έχουν 
επιβληθεί όροι, η μεταφορά μπορεί να 
αρχίζει 30 ημέρες από την ημερομηνία 
διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής εκ 
μέρους της αρμόδιας αρχής προορισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

2. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά 
αποβλήτων εντός της Κοινότητας, με 
διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων 
τρίτων χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η 
απόφαση του ΟΟΣΑ, και τα απόβλητα 
προορίζονται για αξιοποίηση, η 
συγκατάθεση που αναφέρεται στο άρθρο 9 
μπορεί να δίδεται σιωπηρά και, εάν δεν έχει 
προβληθεί καμία αντίρρηση ή δεν έχουν 
επιβληθεί όροι, η μεταφορά μπορεί να 
αρχίζει 30 ημέρες από την ημερομηνία 
διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής εκ 
μέρους της αρμόδιας αρχής προορισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαγραφή περιττού κειμένου. 

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 126
Άρθρο 34, παράγραφος 3, σημείο (ε)

ε) εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των 
αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια 
αρχή αποστολής στην Κοινότητα δεν έχει 
ενημερωθεί από τον παραλήπτη για την 
παραλαβή των αποβλήτων, ενημερώνει 
αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού, και

ε) εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των 
αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια 
αρχή αποστολής στην Κοινότητα δεν έχει 
ενημερωθεί από την εγκατάσταση για την 
παραλαβή των αποβλήτων, ενημερώνει 
αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 127
Άρθρο 34, παράγραφος 3, σημείο (στ)

στ) η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4, 
δεύτερο εδάφιο, σημείο 4, και στο άρθρο 5, 
ορίζει ότι:

στ) η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4, 
δεύτερο εδάφιο, σημείο 4, και στο άρθρο 5, 
ορίζει ότι:

i) Εάν ο παραλήπτης εκδώσει ανακριβές
πιστοποιητικό διάθεσης, με συνέπεια την 
αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, 
επιβαρύνεται με τις δαπάνες που 
προκύπτουν από την υποχρέωση επιστροφής 
των αποβλήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας 
της αρμόδιας αρχής αποστολής και από την 
αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους με 
εναλλακτικό και περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο,

i) Εάν η εγκατάσταση εκδώσει ανακριβές 
πιστοποιητικό διάθεσης, με συνέπεια την 
αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, ο 
παραλήπτης επιβαρύνεται με τις δαπάνες 
που προκύπτουν από την υποχρέωση 
επιστροφής των αποβλήτων στην περιοχή 
δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής αποστολής 
και από την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους 
με εναλλακτικό και περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο,

ii) εντός τριών ημερών από την παραλαβή 
των αποβλήτων προς διάθεση, ο 
παραλήπτης αποστέλλει, στον 
κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην 

ii) εντός τριών ημερών από την παραλαβή 
των αποβλήτων προς διάθεση, η 
εγκατάσταση αποστέλλει, στον 
κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην 
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του πιστοποιητικού διάθεσης που 
αναφέρεται στο σημείο iii), και

του πιστοποιητικού διάθεσης που 
αναφέρεται στο σημείο iii), και

iii) το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της διάθεσης και το αργότερο 
σε ένα ημερολογιακό έτος από την 
παραλαβή των αποβλήτων, ο παραλήπτης, 
υπ’ ευθύνη του, πιστοποιεί την ολοκλήρωση 
της διάθεσης και αποστέλλει 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
μεταφοράς, που περιέχει το πιστοποιητικό 
αυτό, στον κοινοποιούντα και στις οικείες 
αρμόδιες αρχές.

iii) το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της διάθεσης και το αργότερο 
σε ένα ημερολογιακό έτος από την 
παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση, 
υπ’ ευθύνη της, πιστοποιεί την ολοκλήρωση 
της διάθεσης και αποστέλλει 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
μεταφοράς, που περιέχει το πιστοποιητικό 
αυτό, στον κοινοποιούντα και στις οικείες 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 128
Άρθρο 37, παράγραφος 3, σημείο (δ)

δ) εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των 
αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια 
αρχή αποστολής στην Κοινότητα δεν έχει 
λάβει πληροφορίες από τον παραλήπτη για 
την παραλαβή των αποβλήτων, ενημερώνει 
αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού· και

δ) εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των 
αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια 
αρχή αποστολής στην Κοινότητα δεν έχει 
λάβει πληροφορίες από την εγκατάσταση
για την παραλαβή των αποβλήτων, 
ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή 
προορισμού· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 129
Άρθρο 37, παράγραφος 3, σημείο (ε)

ε) η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4, 
δεύτερο εδάφιο, σημείο 4 και στο άρθρο 5, 
ορίζει ότι:

ε) η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4, 
δεύτερο εδάφιο, σημείο 4 και στο άρθρο 5, 
ορίζει ότι:

i) Εάν ο παραλήπτης εκδώσει ανακριβές 
πιστοποιητικό αξιοποίησης, με συνέπεια την 
αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, 
επιβαρύνεται με τις δαπάνες που 
προκύπτουν από την υποχρέωση επιστροφής 
των αποβλήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας 
της αρμόδιας αρχής αποστολής και από την 
αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους με 
εναλλακτικό και περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο,

i) Εάν η εγκατάσταση εκδώσει ανακριβές 
πιστοποιητικό αξιοποίησης, με συνέπεια την 
αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, ο 
παραλήπτης επιβαρύνεται με τις δαπάνες 
που προκύπτουν από την υποχρέωση 
επιστροφής των αποβλήτων στην περιοχή 
δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής αποστολής 
και από την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους 
με εναλλακτικό και περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο,

ii) εντός τριών εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή των αποβλήτων προς αξιοποίηση, 
ο παραλήπτης αποστέλλει, στον 
κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην 
του πιστοποιητικού αξιοποίησης που 
αναφέρεται στο σημείο iii) και

ii) εντός τριών εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή των αποβλήτων προς αξιοποίηση, 
η εγκατάσταση αποστέλλει, στον 
κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην 
του πιστοποιητικού αξιοποίησης που 
αναφέρεται στο σημείο iii) και

iii) το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της αξιοποίησης και το 
αργότερο σε ένα ημερολογιακό έτος από την 
παραλαβή των αποβλήτων, ο παραλήπτης, 
υπ’ ευθύνη του, πιστοποιεί την ολοκλήρωση
της αξιοποίησης και αποστέλλει 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
μεταφοράς, που περιέχει το πιστοποιητικό 
αυτό, στον κοινοποιούντα και στις οικείες 
αρμόδιες αρχές.

iii) το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της αξιοποίησης και το 
αργότερο σε ένα ημερολογιακό έτος από την 
παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση, 
υπ’ ευθύνη της, πιστοποιεί την ολοκλήρωση 
της αξιοποίησης και αποστέλλει 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
μεταφοράς, που περιέχει το πιστοποιητικό 
αυτό, στον κοινοποιούντα και στις οικείες 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 130
Άρθρο 37, παράγραφος 3, σημείο (ε) ii)

ii) εντός τριών εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή των αποβλήτων προς αξιοποίηση, 
ο παραλήπτης αποστέλλει, στον 
κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην 
του πιστοποιητικού αξιοποίησης που 
αναφέρεται στο σημείο iii) και

ii) εντός τριών ημερών από την παραλαβή 
των αποβλήτων προς αξιοποίηση, ο 
παραλήπτης αποστέλλει, στον 
κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην 
του πιστοποιητικού αξιοποίησης που 
αναφέρεται στο σημείο iii) και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα άρθρα 15(γ), 16(δ) και 34(3)(στ)(ii).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 131
Άρθρο 46, παράγραφος 2, σημείο (β)

β) αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων 
από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από 
την Κοινότητα αποστέλλει αντίγραφο του 
εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια αρχή ή 
αρχές διαμετακόμισης στην Κοινότητα, 
αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από 
την Κοινότητα.

β) αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων 
από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από 
την Κοινότητα αποστέλλει σφραγισμένο 
αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς στην 
αρμόδια αρχή ή αρχές διαμετακόμισης στην 
Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα 
εξήλθαν από την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα άρθρα 34(3)(δ), 37(3)(γ) και 41(3)(δ).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 132
Άρθρο 47, παράγραφος 2, σημείο (β)

β) αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων β) αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων 
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από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από 
την Κοινότητα αποστέλλει αντίγραφο του 
εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια αρχή ή 
αρχές διαμετακόμισης στην Κοινότητα, 
αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από 
την Κοινότητα.

από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από 
την Κοινότητα αποστέλλει σφραγισμένο
αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς 
στην(στις) αρμόδια(ες) αρχή(ες) ή αρχές 
διαμετακόμισης στην Κοινότητα, 
αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από 
την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τα άρθρα 34(3)(δ), 37(3)(γ), 41(3)(δ) και 46(β).

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 133
Άρθρο 49, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, δυνάμει μέτρων 
επιβολής της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, να προβλέπουν, μεταξύ άλλων, 
επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και των 
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, καθώς και επιτόπιους 
ελέγχους των μεταφορών αποβλήτων ή της 
σχετικής αξιοποίησης ή διάθεσης.

2. Τα κράτη μέλη, δυνάμει μέτρων επιβολής 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
προβλέπουν, μεταξύ άλλων, επιθεωρήσεις 
των εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ, καθώς και επιτόπιους 
ελέγχους των μεταφορών αποβλήτων ή της 
σχετικής αξιοποίησης ή διάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κομβικός ρόλος του παρόντος κανονισμού είναι η σωστή εφαρμογή του. Γι' αυτό, το κείμενο 
πρέπει να ενισχυθεί.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 134
Άρθρο 49, παράγραφος 3, σημείο (β)

β) στον προορισμό, διενεργούμενοι από τον 
παραλήπτη,

β) στον προορισμό, διενεργούμενοι από τον 
παραλήπτη ή την εγκατάσταση,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. (Βλέπε αιτιολόγηση στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (γ)).

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 135
Άρθρο 49, παράγραφος 4

4. Οι έλεγχοι μπορούν να περιλαμβάνουν 
τον έλεγχο εγγράφων, την επιβεβαίωση 
ταυτότητας και, ενδεχομένως, τον υλικό 
έλεγχο των αποβλήτων.

4. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τον έλεγχο 
εγγράφων, την επιβεβαίωση ταυτότητας και, 
ενδεχομένως, τον υλικό έλεγχο των 
αποβλήτων. Τα κράτη μέλη διενεργούν 
ελέγχους τουλάχιστον στο 3% των 
μεταφορών που πραγματοποιούνται εντός 
της επικράτειάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να θεσπιστεί υποχρεωτικό όριο τουλάχιστον 3% για τους ελέγχους 
μεταφορών, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η νομική αυστηρότητα, στον βαθμό που 
η μεταφορά αποβλήτων αποτελεί μια περιβαλλοντικώς επικίνδυνη δράση.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 136
Άρθρο 50, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Η αρμόδια αρχή του εξάγοντος ή του 
εισάγοντος κράτους μέλους δημοσιοποιεί 
με τα κατάλληλα μέσα, όπως το Διαδίκτυο, 
όλες τις μεταφορές αποβλήτων στις οποίες 
συγκατατέθηκε, και όλα τα συναφή 
έγγραφα, το αργότερο 7 ημέρες μετά τη 
συγκατάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πληροφόρηση σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων πρέπει να είναι προσπέλασιμη. Η ιδέα 
αυτή συνάδει με τη Σύμβαση του Aarhus καθώς και με την οδηγία για την ελεύθερη πρόσβασης 
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σε πληροφορίες για θέματα περιβάλλοντος. Αν ορισμένα δεδομένα, βάσει της κοινοτικής ή της 
εθνικής νομοθεσίας, θεωρούνται εμπιστευτικά, τότε αυτά μπορούν να μη κοινοποιούνται.
Επανεισαγωγή της τροπολογίας 66 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση, προσαρμοσμένη για 
να αντιμετωπίσει τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 137
Άρθρο 56

Κατόπιν αιτήματος κρατών μελών ή εάν 
άλλως κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή 
συγκαλεί, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
συνεδρίαση των ανταποκριτών, προκειμένου 
να εξετάζει μαζί τους τα ζητήματα που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Κατόπιν αιτήματος κρατών μελών ή εάν 
άλλως κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή 
συγκαλεί, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
συνεδρίαση των ανταποκριτών, προκειμένου 
να εξετάζει μαζί τους τα ζητήματα που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Στις συνεδριάσεις 
αυτές πρέπει να καλούνται και συναφείς μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που εισάγει τη σκοπιμότητα συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων
στη συνεδρίαση των ανταποκριτών που διοργανώνει η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως των
κρατών. 

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 138
Άρθρο 57, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) στα Παραρτήματα ΙΙΙΒ, IV ή V μπορούν 
να προστίθενται, σε προσωρινή βάση, μη 
ταξινομημένα απόβλητα, εν αναμονή της 
απόφασης για την υπαγωγή τους στα 
σχετικά Παραρτήματα της Σύμβασης της 
Βασιλείας ή της απόφασης του ΟΟΣΑ·

β) πρέπει να εξετάζονται και να 
αντιμετωπίζονται σαν να είχαν περιληφθεί
στα Παραρτήματα IV ή V, σε προσωρινή 
βάση, μη ταξινομημένα απόβλητα, εν 
αναμονή της απόφασης για την υπαγωγή 
τους στα σχετικά Παραρτήματα της 
Σύμβασης της Βασιλείας ή της απόφασης 
του ΟΟΣΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική πολιτική προτεραιότητα να απαλειφθεί το νέο παράρτημα IIIB, που εισήγαγε το 
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Συμβούλιο. Η τροπολογία αυτή τροποποιεί το κείμενο του άρθρου 57, το οποίο περιγράφει τα 
παραρτήματα και τον τρόπο με τον οποίον αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αντί της 
διαδικασίας που προτείνει το Συμβούλιο, η οποία μπορεί να επιτρέψει την προσθήκη μη 
ταξινομημένων αποβλήτων στο παράρτημα IIIB των μη επικινδύνων ουσιών, προτείνεται να
υιοθετηθεί προληπτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία τα μη ταξινομημένα απόβλητα,
μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δεν είναι επικίνδυνα, να αντιμετωπίζονται προσωρινά στο πλαίσιο
των παραρτημάτων IV και V (επικίνδυνα).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 139
Άρθρο 59, παράγραφος 2

2. Εντός πέντε ετών από …………… , η 
Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της 
εφαρμογής του άρθρου 12, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του επί της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς. Εφόσον χρειασθεί, η 
επισκόπηση αυτή συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίηση της εν λόγω διάταξης.

2. Εντός τεσσάρων ετών από ……………  
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενεργώντας βάσει προτάσεως 
της Επιτροπής, αναθεωρούν τον παρόντα 
κανονισμό, σύμφωνα με την οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα που πρόκειται να 
εγκριθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύντομα η Επιτροπή θα υποβάλει την πρόταση οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Η εν λόγω
οδηγία πλαίσιο πρέπει να επηρεάζει τον παρόντα κανονισμό, κατά τρόπο που θα ληφθεί υπόψη
εντός των τεσσάρων ετών που θα μεσολαβήσουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία140
Άρθρο 59, παράγραφος 2

2. Εντός πέντε ετών από ……………  η 
Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της 
εφαρμογής του άρθρου 12, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του επί της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς. Εφόσον χρειασθεί, η 

2. Εντός τριών ετών από ……………  η 
Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της 
εφαρμογής του άρθρου 12, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ) και του άρθρου 27, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών του 
επί της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 
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επισκόπηση αυτή συνοδεύεται από 
κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση 
της εν λόγω διάταξης.

Εφόσον χρειασθεί, η επισκόπηση αυτή 
συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις για 
την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τρία έτη αρκούν για την εφαρμογή των κριτηρίων της Ε.Ε. για την περιβαλλοντική προστασία.
Η κατάργηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης εθνικών κριτηρίων θα συμβάλει στην
καθιέρωση ενιαίου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η καθιέρωση ενιαίου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία αποβλήτων σε 
όλα τα κράτη μέλη θα προαχθεί και, συνεπώς, συνιστάται ο κανόνας αυτός να έχει μόνο 
περιορισμένη διάρκεια. Πρέπει να δοθεί κίνητρο για την προώθηση ίδιων κανόνων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και για τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της 
ανάκτησης των αποβλήτων.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Τροπολογία 141
Άρθρο 62, παράγραφος 1

1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2005, όλες οι 
μεταφορές προς την Ουγγαρία αποβλήτων 
για αξιοποίηση, τα οποία απαριθμούνται 
στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV, και 
αποβλήτων για αξιοποίηση, τα οποία δεν 
απαριθμούνται στα Παραρτήματα αυτά, 
υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης 
προηγούμενης κοινοποίησης και 
συγκατάθεσης σύμφωνα με το Τίτλο ΙΙ.

διαγράφεται

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι 
αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά 
μεταφορών μεταφορές αποβλήτων για 
αξιοποίηση, τα οποία απαριθμούνται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων 
για αξιοποίηση, τα οποία δεν 
απαριθμούνται στα Παραρτήματα αυτά, 
όταν προορίζονται για εγκατάσταση η 
οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήματος 
της προσωρινής παρέκκλισης από 
ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 94/67/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1994, για την αποτέφρωση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας 
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2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 
2001, για τον περιορισμό των εκπομπών 
στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων, κατά 
την περίοδο στην οποία εφαρμόζεται η 
προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση 
προορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1 πρέπει να απαλειφθεί καθόσον η ημερομηνία λήξης των μεταβατικών
ρυθμίσεων για την Ουγγαρία έχει παρέλθει.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Τροπολογία 142
Άρθρο 62, παράγραφος 3

3. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005, όλες οι 
μεταφορές προς τη Μάλτα αποβλήτων για 
αξιοποίηση, τα οποία απαριθμούνται στα 
Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων 
για αξιοποίηση, τα οποία δεν 
απαριθμούνται στα Παραρτήματα αυτά, 
υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης 
προηγούμενης κοινοποίησης και 
συγκατάθεσης σύμφωνα με το Τίτλο ΙΙ.

διαγράφεται

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι 
αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά 
μεταφορών αποβλήτων για αξιοποίηση, τα 
οποία απαριθμούνται στα Παραρτήματα 
ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, 
τα οποία δεν απαριθμούνται στα 
Παραρτήματα αυτά, όταν προορίζονται για 
εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του 
πλεονεκτήματος της προσωρινής 
παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της 
οδηγίας 2001/80/ΕΚ, κατά την περίοδο 
στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή 
παρέκκλιση στην εγκατάσταση 
προορισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 πρέπει να απαλειφθεί καθόσον η ημερομηνία λήξης των μεταβατικών
ρυθμίσεων για τη Μάλτα θα έχει παρέλθει μέχρι την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Τροπολογία 143
Άρθρο 62, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2, στήλη 26

A4030 A4010

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 4 που αναφέρεται στην Πολωνία, η καταχώριση αποβλήτων με 
χαρακτηριστικά AD010 που περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης, αντιστοιχεί στην 
καταχώριση A4010 του παραρτήματος VIII της Σύμβασης της Βασιλείας και όχι στην 
καταχώριση A4030 (που αντιστοιχεί στην καταχώριση AD020) και πρέπει να διορθωθεί.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Τροπολογία 144
Άρθρο 62, παράγραφος 5 α (νέα)

5a. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, όλες οι 
μεταφορές αποβλήτων για ανάκτηση προς
τη Βουλγαρία που καλύπτονται από το 
παράρτημα ΙΙΙ υπόκεινται στη διαδικασία 
της εκ των προτέρων γραπτής 
κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα 
με τον Τίτλο II.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2009, οι αρμόδιες 
βουλγαρικές αρχές μπορούν να εγείρουν
αντιρρήσεις για μεταφορές στη Βουλγαρία 
προς ανάκτηση των κάτωθι αποβλήτων
που απαριθμούνται στα παραρτήματα III 
και IV, με βάση τους λόγους αντιρρήσεων
που ορίζονται στο άρθρο 11:
B2070
B2080
B2100
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B2120
Y46
Y47
A1010 και A1030 (μόνο οι παράγραφοι που 
αναφέρονται στο αρσενικό και τον 
υδράργυρο)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (εφαρμόζεται μόνο για τα 
πολυχλωριωμένα παράγωγα του 
ναφθαλινίου (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
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AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το 
αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18, παράγραφος 2 της οδηγίας 
75/442/EΟΚ.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2009, οι αρμόδιες 
βουλγαρικές αρχές μπορεί να εγείρουν
αντιρρήσεις, με βάση τους λόγους 
αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11
για μεταφορές στη Βουλγαρία:
(a) των κάτωθι αποβλήτων για ανάκτηση
που απαριθμούνται στο παράρτημα IV:
A2050
A3030
A3180, εκτός από τα πολυχλωριωμένα 
παράγωγα του ναφθαλινίου (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
και
(β) αποβλήτων προς ανάκτηση που δεν 
απαριθμούνται στα παραρτήματα.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι 
αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μπορούν να 
αρνηθούν μεταφορές αποβλήτων προς 
ανάκτηση που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα III και IV και μεταφορές
αποβλήτων για ανάκτηση που δεν 
απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα, 
οι οποίες επωφελούνται προσωρινής
παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της 
οδηγίας 96/61/EΚ ή της οδηγίας 
2001/80/EΚ, κατά τη διάρκεια της 
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περιόδου για την οποίαν εφαρμόζεται η 
προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση 
προορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 5 και 5β εισάγουν το κείμενο των συνθηκών προσχώρησης της Βουλγαρίας και 
Ρουμανίας στον κανονισμό, όπως συνέβη και με τις παραγράφους 1 έως 5 για την Ουγγαρία, τη 
Λετονία, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Ειδικότερα, πρέπει να αντικατασταθούν 
ορισμένες καταχωρίσεις που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III και IV, όπως συνέβη και με 
την Πολωνία.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Τροπολογία 145
Άρθρο 62, παράγραφος 5 β (νέα)

5β. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, όλες οι 
μεταφορές αποβλήτων για ανάκτηση προς
τη Ρουμανία που καλύπτονται από το 
παράρτημα ΙΙΙ υπόκεινται στη διαδικασία 
της εκ των προτέρων γραπτής 
κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα 
με τον Τίτλο II.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2011, οι αρμόδιες 
ρουμανικές αρχές μπορούν να εγείρουν
αντιρρήσεις για μεταφορές στη Ρουμανία
προς ανάκτηση των κάτωθι αποβλήτων
που απαριθμούνται στα παραρτήματα III 
και IV, με βάση τους λόγους αντιρρήσεων
που ορίζονται στο άρθρο 11:
B2070
B2100, εκτός από απόβλητα αλουμίνας
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 και A1030 (μόνο οι παράγραφοι που 
αναφέρονται στο αρσενικό, τον υδράργυρο 
και το θάλλιο)
A1060
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A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (εφαρμόζεται μόνο για τα 
πολυχλωριωμένα παράγωγα του 
ναφθαλινίου (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
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AC260
AC270
AD120
AD150
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το 
αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18, παράγραφος 2 της οδηγίας 
75/442/EΟΚ.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2011, οι αρμόδιες 
ρουμανικές αρχές μπορεί να εγείρουν
αντιρρήσεις, με βάση τους λόγους 
αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11
για μεταφορές στη Ρουμανία:
(a) των κάτωθι αποβλήτων για ανάκτηση
που απαριθμούνται στο παράρτημα IV:
A2050
A3030
A3180, εκτός από τα πολυχλωριωμένα 
παράγωγα του ναφθαλινίου (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
Και
(β) αποβλήτων προς ανάκτηση που δεν 
απαριθμούνται στα παραρτήματα.
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το
αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18, παράγραφος 2 της οδηγίας 
75/442/EΟΚ.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι 
αρμόδιες ρουμανικές αρχές μπορούν να 
αρνηθούν μεταφορές αποβλήτων προς 
ανάκτηση που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα III και IV και μεταφορές 
αποβλήτων για ανάκτηση που δεν 
απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα, 
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οι οποίες επωφελούνται προσωρινής 
παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της 
οδηγίας 96/61/EΚ ή της οδηγίας 
2001/80/EΚ, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου για την οποίαν εφαρμόζεται η 
προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση 
προορισμού.

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Τροπολογία 146
Άρθρο 63, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Αν η ημερομηνία προσχώρησης είναι 
μεταγενέστερη από την ημερομηνία 
εφαρμογής που ορίζεται στην παράγραφο
1, του άρθρου 62(5a) και (5β), κατά 
παρέκκλιση της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται από την 
ημερομηνία προσχώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταβατικές διατάξεις για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που εισάγονται στα άρθρα 62 (5a) 
και (5β), πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία προσχώρησης των χωρών αυτών αλλά 
όχι νωρίτερα από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 147
Παράρτημα II, Μέρος 1, παράγραφος 23 α (νέα)

23a. Αντίγραφο της σύμβασης ή 
αποδεικτικά στοιχεία της σύμβασης (ή
δήλωση που πιστοποιεί την ύπαρξή της)
μεταξύ της εγκατάστασης και του μεσίτη ή 
του εμπόρου, σε περίπτωση που ο μεσίτης 
ή ο έμπορος ενεργεί ως παραλήπτης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή από την τροπολογία επί του ορισμού του παραλήπτη στο άρθρο 2, 
παράγραφος 14. Η διατύπωση είναι παρεμφερής με αυτή του παραρτήματος II, Μέρος 1, σημείο
23.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 148
Παράρτημα II, Μέρος 3, παράγραφος 4

4. Η(Οι) απόσταση(-εις) της διακομιδής 
μεταξύ του κοινοποιούντος και του
παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένων 
πιθανών εναλλακτικών διαδρομών, μεταξύ 
άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων 
περιστάσεων και, σε περίπτωση διατροπικής 
μεταφοράς, ο τόπος όπου θα 
πραγματοποιηθεί η διακομιδή.

4. Η(Οι) απόσταση(-εις) της διακομιδής 
μεταξύ του κοινοποιούντος και της 
εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
πιθανών εναλλακτικών διαδρομών, μεταξύ 
άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων 
περιστάσεων και, σε περίπτωση διατροπικής 
μεταφοράς, ο τόπος όπου θα 
πραγματοποιηθεί η διακομιδή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. Τα απόβλητα μεταφέρονται 
στην εγκατάσταση που θα διενεργήσει την ανάκτηση ή εναπόθεση. Συνεπώς, η μεταφορά στην 
εγκατάσταση είναι σχετική με το παράρτημα II, Μέρος 3, σημεία 4 και 5.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 149
Παράρτημα II, Μέρος 3, παράγραφος 5

5. Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της 
διακομιδής μεταξύ του κοινοποιούντος και 
του παραλήπτη.

5. Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της 
διακομιδής μεταξύ του κοινοποιούντος και
της εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια. Τα απόβλητα μεταφέρονται 
στην εγκατάσταση που θα διενεργήσει την ανάκτηση ή εναπόθεση. Συνεπώς, η μεταφορά στην 
εγκατάσταση είναι σχετική με το παράρτημα II, Μέρος 3, σημεία 4 και 5.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 150
Παράρτημα II, Μέρος 3, παράγραφος 12

12. Αντίγραφο των συμβάσεων που 
αναφέρονται στο μέρος 1, σημεία 22 και 23.

12. Αντίγραφο των συμβάσεων που 
αναφέρονται στο μέρος 1, σημεία 22, 23 και 
23α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπακόλουθη αλλαγή με την τροπολογία για τον ορισμό του παραλήπτηστο άρθρο 2(14) και 
το παράρτημα II Μέρος 1, σημείο 23a (νέο).

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 151
Παράρτημα III, Μέρος I, σημείο (στ α) (νέο)

(στα) Οι καταχωρίσεις B1200 και B1210
της Σύμβασης της Βασιλείας δεν 
εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η 
σκωρία παράγεται ειδικά κατά τρόπο που 
πληροί τόσο τις εθνικές όσο και τις 
αντίστοιχες διεθνείς απαιτήσεις και 
προδιαγραφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων κανονισμός για τις μεταφορές αποβλήτων (Κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 259/93)
περιλαμβάνει το κάτωθι κεφάλαιο στο Παράρτημα II (πράσινος κατάλογος):

GC 070 σκουριές που προέρχονται από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα 
(συμπεριλαμβανομένων και των χαλυβδορκαμάτων χαμηλών προσθέτων) εκτός των σκουριών 
που έχουν παραχθεί ειδικά κατά τρόπο που πληροί τόσο τις εθνικές όσο και τις αντίστοιχες 
διεθνείς απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Η εξαίρεση αυτή αποτελεί ισχύουσα νομοθεσία. Η προσθήκη του ανωτέρω ορισμού διασφαλίζει 
τη διατήρηση της εξαίρεσης αυτής.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 152
Παράρτημα IIIΒ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIΒ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ή 
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 
57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μη ταξινομημένα απόβλητα δεν πρέπει να θεωρούνται «πράσινα» απόβλητα, καθόσον δεν 
έχουν ταξινομηθεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασαφείς καταστάσεις και σε μεταφορές ή 
εξαγωγές εν δυνάμει επικίνδυνων αποβλήτων. Μέχρι να ληφθεί τελική απόφαση από τον ΟΟΣΑ
ή τη Σύμβαση της Βασιλείας τα απόβλητα αυτά πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 153
Παράρτημα IIIΒ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIΒ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ή 
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 
57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 154
Παράρτημα V, εισαγωγικές παρατηρήσεις, παράγραφος 2

2. Το παρόν Παράρτημα αποτελείται από 2. Το παρόν Παράρτημα αποτελείται από 
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τρία μέρη, από τα οποία τα μέρη 2 και 3 
εφαρμόζονται μόνον όταν το μέρος 1 δεν 
τυγχάνει εφαρμογής. Συνεπώς, για να 
προσδιορισθεί εάν συγκεκριμένα απόβλητα 
απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα, 
πρέπει να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος 
προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τα 
απόβλητα απαριθμούνται στο μέρος 1 του 
παρόντος Παραρτήματος· εάν αυτό δεν 
συμβαίνει, τότε εξακριβώνεται εάν 
απαριθμούνται στο μέρος 2 και, εάν όχι, εάν 
απαριθμούνται στο μέρος 3.

τρία μέρη, από τα οποία τα μέρη 2 και 3 
εφαρμόζονται μόνον όταν ο Κατάλογος Α 
του μέρους 1 δεν τυγχάνει εφαρμογής. 
Συνεπώς, για να προσδιορισθεί εάν 
συγκεκριμένα απόβλητα απαριθμούνται στο 
παρόν Παράρτημα, πρέπει να διενεργείται ο 
αρχικός έλεγχος προκειμένου να 
εξακριβωθεί εάν τα απόβλητα 
απαριθμούνται Στον Κατάλογο Α του 
μέρους 1 του παρόντος Παραρτήματος· εάν 
αυτό δεν συμβαίνει, τότε εξακριβώνεται εάν 
απαριθμούνται στο μέρος 2 και, εάν όχι, εάν 
απαριθμούνται στο μέρος 3.

Το μέρος 1 υποδιαιρείται σε δύο τμήματα: 
τον κατάλογο Α, στον οποίο απαριθμούνται 
τα απόβλητα που ταξινομούνται ως 
επικίνδυνα σύμφωνα με το άρθρο 1, 
παράγραφος 1, στοιχείο α), της Σύμβασης 
της Βασιλείας και, επομένως, καλύπτονται 
από την απαγόρευση εξαγωγής, και τον 
κατάλογο Β, στον οποίο απαριθμούνται τα 
απόβλητα που δεν καλύπτονται από το 
άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α), της 
Σύμβασης της Βασιλείας, και, επομένως, 
δεν καλύπτονται από την απαγόρευση 
εξαγωγής.

Το μέρος 1 υποδιαιρείται σε δύο τμήματα: 
τον κατάλογο Α, στον οποίο απαριθμούνται 
τα απόβλητα που ταξινομούνται ως 
επικίνδυνα σύμφωνα με το άρθρο 1, 
παράγραφος 1, στοιχείο α), της Σύμβασης 
της Βασιλείας και τον κατάλογο Β, στον 
οποίο απαριθμούνται τα απόβλητα που δεν 
ταξινομούνται ως επικίνδυνα.

Συνεπώς, εάν τα απόβλητα απαριθμούνται 
στο μέρος 1, πρέπει να διενεργείται έλεγχος 
προκειμένου να εξακριβωθεί εάν 
απαριθμούνται στον κατάλογο A ή στον 
κατάλογο B. Μόνον εάν τα απόβλητα δεν 
απαριθμούνται ούτε στον κατάλογο A ούτε 
στον κατάλογο B του μέρους 1, πρέπει να 
διενεργείται έλεγχος προκειμένου να 
εξακριβωθεί εάν αυτά απαριθμούνται
μεταξύ των επικίνδυνων αποβλήτων του 
μέρους 2 (δηλ. τύποι απόβλητων που 
επισημαίνονται με αστερίσκο) ή του μέρους 
3 και, σε αυτή την περίπτωση, καλύπτονται 
από την απαγόρευση εξαγωγής.

Συνεπώς, εάν τα απόβλητα απαριθμούνται
στον κατάλογο A του μέρους 1, καλύπτεται 
από την απαγόρευση εξαγωγής. Εάν τα 
απόβλητα δεν απαριθμούνται στον κατάλογο 
Α του μέρους 1, αλλά συγκαταλέγονται
μεταξύ των επικίνδυνων αποβλήτων του 
μέρους 2 (δηλ. τύποι απόβλητων που 
επισημαίνονται με αστερίσκο) ή του μέρους 
3 και καλύπτονται από την απαγόρευση 
εξαγωγής *

_________

* Το Μέρος 2 είναι ο κατάλογος των 
αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 1(a) της 
Οδηγίας 5/442/EΟΚ για τα απόβλητα και 
το Άρθρο 1(4) της Οδηγίας 1/689/EΟΚ για 
τα επικίνδυνα απόβλητα, ενώ τα απόβλητα 
που σημειώνονται με αστερίσκο (*)
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θεωρούνται επικίνδυνα. Τα απόβλητα που 
δεν σημειώνονται με αστερίσκο (*) δεν 
ταξινομούνται ως επικίνδυνα.
Το Μέρος 3 προέρχεται από το 
Προσάρτημα 4, Μέρη I και ΙΙ του ΟΟΣΑ 
και απαριθμεί τα απόβλητα που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 69 και 70 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004), η οποία είχε επίσης ενσωματωθεί στην τροποποιημένη 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2004)172).

Η τροπολογία αλλάζει τη σειρά των καταλόγων αποβλήτων κατά τρόπον ώστε ο κατάλογος 
επικίνδυνων αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον 
κατάλογο μη επικίνδυνων αποβλήτων της Βασιλείας.

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 44 για να την καταστήσει σαφέστερη.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Τροπολογία 155
Παράρτημα V, Μέρος 3, Κατάλογος Β α (νέος)

Κατάλογος Βα:
Απόβλητα που περιέχουν ή αποτελούνται 
από τα συστατικά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα II, Μέρος 1, της Οδηγίας
2002/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 
2003 για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE),
εκτός αν:
(a) τα απόβλητα αυτά αξιολογηθούν, 
δοκιμαστούν και επισημανθούν ως 
συσκευές σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας και προορίζονται για άμεση 
επανάχρηση·
(β) τα απόβλητα αυτά αξιολογηθούν,
δοκιμαστούν και επισημανθούν ως 
επισκευάσιμα χωρίς να απαιτείται απόθεση 
ή ανακύκλωση επικίνδυνων εξαρτημάτων 
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ή μερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την έναρξη ισχύος φέτος της οδηγίας για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEE), είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αναμενόμενες αυξημένες ποσότητες 
συλλεγομένων αποβλήτων WEEE να μη δημιουργήσουν επιπλέον πίεση για εξαγωγή του υλικού 
αυτού (με την κάλυψη της επανάχρησης) σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ήδη υπάρχουν στοιχεία για 
τέτοιου είδους εξαγωγές σε εκθέσεις από σχέδια επιβολής όπως το IMPEL. Για το λόγο αυτό 
είναι επιτακτική ανάγκη να περιληφθεί νέα αναφορά στο Μέρος 3, του παραρτήματος V, που θα 
αποσαφηνίζει ότι τα απόβλητα αυτά πρέπει να απολυμανθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος II, Μέρος I, της Οδηγίας WEEE, ή ότι βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας, με σκοπό την άμεση επανάχρηση, ή μπορούν να επισκευαστούν στη χώρα 
προορισμού χωρίς να υπάρξει απόθεση επικίνδυνων εξαρτημάτων ή μερών (όπως προτείνονται 
στο πλαίσιο των συζητήσεων της Σύμβασης της Βασιλείας).


