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Τροπολογία 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2006 περί των στερεών 
αποβλήτων καθορίζει το νομικό πλαίσιο 
για τον χειρισμό των αποβλήτων στην 
κοινότητα. Η οδηγία ορίζει βασικές αρχές 
όπως τι είναι απόβλητο, ανάκτηση και 
διάθεση και θεσπίζει τις ουσιαστικές 
απαιτήσεις για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, ιδίως την υποχρέωση 
οργανισμού ή επιχείρησης που διεξάγει 
εργασίες διαχείρισης αποβλήτων να έχει 
άδεια ή να είναι καταχωρημένος και την 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Θεσπίζει επίσης βασικές 
αρχές, όπως η υποχρέωση διαχείρισης των 
αποβλήτων κατά τρόπο που να μην έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, η ενθάρρυνση της 
εφαρμογής ιεράρχησης των αποβλήτων, 
και, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», απαίτηση κατά την οποία το 
κόστος διάθεσης των αποβλήτων πρέπει να 
βαρύνει τον κάτοχο των αποβλήτων ή 
προηγούμενους κατόχους ή παραγωγούς 
του προϊόντος από το οποίο προέκυψαν τα 
απόβλητα.

(1) Η οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 περί των στερεών 
αποβλήτων καθορίζει το νομικό πλαίσιο 
για τον χειρισμό των αποβλήτων στην 
κοινότητα. Η οδηγία ορίζει βασικές αρχές 
όπως τι είναι απόβλητο, ανάκτηση και 
διάθεση και θεσπίζει τις ουσιαστικές 
απαιτήσεις για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, ιδίως την υποχρέωση 
οργανισμού ή επιχείρησης που διεξάγει 
εργασίες διαχείρισης αποβλήτων να έχει 
άδεια ή να είναι καταχωρημένος και την 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Θεσπίζει επίσης βασικές 
αρχές, όπως η υποχρέωση διαχείρισης των 
αποβλήτων κατά τρόπο που να μην έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, η ιεράρχηση των 
αποβλήτων, και, σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», απαίτηση κατά την 
οποία το κόστος διάθεσης των αποβλήτων 
πρέπει να βαρύνει τον κάτοχο των 
αποβλήτων ή προηγούμενους κατόχους ή 
παραγωγούς του προϊόντος από το οποίο 
προέκυψαν τα απόβλητα.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Συμπληρωματική προς την τροπολογία 21 του εισηγητή, που καθιερώνει την ιεράρχηση των 
αποβλήτων ως γενικό κανόνα. Συνεπώς, η οδηγία δεν "ενθαρρύνει" απλώς τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων.
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Τροπολογία 33
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1α) Πρώτος στόχος κάθε πολιτικής για 
τα απόβλητα θα πρέπει να είναι η 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
συνεπειών της παραγωγής και της 
διαχείρισης των αποβλήτων για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στο 
πλαίσιο αυτό, η νομοθεσία για τα 
απόβλητα θα πρέπει να αποσκοπεί επίσης 
στην αξιοποίηση των πόρων, δεδομένου 
δε ότι αποτελεί έναν από τους πλέον 
αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης των 
αερίων θερμοκηπίου, συμβάλλει πλήρως 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την 
αλλαγή του κλίματος. Η νομοθεσία για τα 
απόβλητα θα πρέπει επίσης να προωθεί 
την πρακτική εφαρμογή της ιεράρχησης 
των αποβλήτων.

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία ενισχύει την τροπολογία 1 του εισηγητή σχετικά με τη σημασία της 
νομοθεσίας περί αποβλήτων για την άμβλυνση της κλιματικής μεταβολής).

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των τροπολογιών 38/108/157/141 από την 1η ανάγνωση του ΕΚ, θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι η νομοθεσία για τα απόβλητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Περίπου 10% του στόχου της ΕΕ για την κλιματική μεταβολή 
για το 2020 θα μπορούσε να επιτευχθεί με μεγαλύτερη ανάκτηση και ανακύκλωση ανακτήσιμων 
αποβλήτων αντί για τη διάθεσή τους.
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Τροπολογία 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
αποτελεσματικοί και συνεκτικοί κανόνες 
για την επεξεργασία των αποβλήτων, με 
ορισμένες εξαιρέσεις, όσον αφορά την 
κινητή περιουσία την οποία ο κάτοχός της 
απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 
απορρίψει.

(8) Θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
αποτελεσματικοί και συνεκτικοί κανόνες 
για την επεξεργασία των αποβλήτων, με 
ορισμένες εξαιρέσεις, όσον αφορά τις 
κινητές ουσίες και αντικείμενα που ο 
κάτοχός τους απορρίπτει ή προτίθεται ή 
υποχρεούται να απορρίψει.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Ο όρος "περιουσία" είναι δυνητικά αποπροσανατολιστικός, εφόσον φαίνεται να προτείνει ότι οι 
κανόνες ισχύουν μόνο για τα απόβλητα που ανήκουν στο άτομο που τα απορρίπτει. Εν τούτοις, 
δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό να θελήσει κάποιος να απορρίψει κάτι που δεν είναι στην 
κατοχή του, ο όρος "περιουσία" πρέπει να αντικατασταθεί με τους όρους που χρησιμοποιούνται 
στον ορισμό "απόβλητα".

Τροπολογία 35
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9α) Τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τη συνολική και 
προληπτική προστασία της γης, έχουν τη 
δυνατότητα –παρά την εξαίρεση από το 
πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας οδηγίας–
να θεσπίσουν ρυθμίσεις και για το έδαφος 
(ιδίως το μολυσμένο έδαφος) στο πλαίσιο 
της εθνικής τους νομοθεσίας περί
αποβλήτων.
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Or. de

(III)

Αιτιολόγηση

Η κοινή θέση προβλέπει την εξαίρεση του εδάφους (περιλαμβανομένων των γαιών που δεν 
έχουν εκσκαφεί). Θα πρέπει να διασαφηνισθεί ότι τα κράτη μέλη -ιδίως για όσο καιρό δεν
υφίστανται ρυθμίσεις κοινοτικής εμβέλειας για το έδαφος - δύνανται να θεσπίσουν ρυθμίσεις 
σχετικά με το έδαφος ως μέρος της νομοθεσίας τους περί αποβλήτων.

Τροπολογία 36
Anne Laperrouze

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12) Ο χαρακτηρισμός αποβλήτων ως 
επικίνδυνων θα πρέπει να βασίζεται, 
μεταξύ άλλων, στην κοινοτική νομοθεσία 
για τις χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά 
τον χαρακτηρισμό των 
παρασκευασμάτων ως επικίνδυνων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιηθεισών για τον σκοπό αυτό 
τιμών των ορίων συγκέντρωσης. 
Εξάλλου, είναι ανάγκη να διατηρηθεί το 
σύστημα με το οποίο έχουν 
χαρακτηρισθεί τα απόβλητα και τα 
επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τον 
κατάλογο τύπων αποβλήτων, όπως 
καταρτίσθηκε τελευταία με την απόφαση 
2000/532/ΕΚ της Επιτροπής9, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο 
εναρμονισμένος χαρακτηρισμός των 
αποβλήτων και να εξασφαλισθεί ο 
εναρμονισμένος καθορισμός των 
επικίνδυνων αποβλήτων εντός της 
Κοινότητας.

(12) Τα επικίνδυνα απόβλητα 
χαρακτηρίζονται βάσει κριτηρίων που 
αφορούν τους κινδύνους και την απειλή 
που συνεπάγονται. Επομένως, πρέπει να 
διέπονται από αυστηρές προδιαγραφές 
για να προλαμβάνονται ή να 
αποφεύγονται, ει δυνατόν, οι αρνητικές 
επιπτώσεις που οφείλονται σε 
ακατάλληλη διαχείριση που μπορεί να 
πλήξει το περιβάλλον, και να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και 
την ασφάλεια του ανθρώπου. Εξαιτίας 
των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους, 
απαιτείται κατάλληλη διαχείριση για τα 
επικίνδυνα απόβλητα που συνεπάγεται 
ειδικές και προσαρμοσμένες τεχνικές 
συλλογής και επεξεργασίας, ιδιαίτερους 
ελέγχους και ειδικούς τρόπους 
ανιχνευσιμότητας αποβλήτων. Όλες οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διαθέτουν 
τα κατάλληλα προσόντα και τη δέουσα 
κατάρτιση.

Or. en

(Η τροπολογία 11 εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση)



AM\711129EL.doc 7/76 PE402.733v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θα ακυρώσει την οδηγία για τα επικίνδυνα 
απόβλητα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διασφαλισθεί ότι ο τομέας της διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στο κείμενο της οδηγίας.

Τροπολογία 37
Françoise Grossetête

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12) Ο χαρακτηρισμός αποβλήτων ως 
επικίνδυνων θα πρέπει να βασίζεται, 
μεταξύ άλλων, στην κοινοτική νομοθεσία 
για τις χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά 
τον χαρακτηρισμό των 
παρασκευασμάτων ως επικίνδυνων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιηθεισών για τον σκοπό αυτό 
τιμών των ορίων συγκέντρωσης. 
Εξάλλου, είναι ανάγκη να διατηρηθεί το 
σύστημα με το οποίο έχουν 
χαρακτηρισθεί τα απόβλητα και τα 
επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τον 
κατάλογο τύπων αποβλήτων, όπως 
καταρτίσθηκε τελευταία με την απόφαση 
2000/532/ΕΚ της Επιτροπής9, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο 
εναρμονισμένος χαρακτηρισμός των 
αποβλήτων και να εξασφαλισθεί ο 
εναρμονισμένος καθορισμός των 
επικίνδυνων αποβλήτων εντός της 
Κοινότητας.

(12) Τα επικίνδυνα απόβλητα 
χαρακτηρίζονται βάσει κριτηρίων που 
αφορούν τους κινδύνους και την απειλή 
που συνεπάγονται. Επομένως πρέπει να 
διέπονται από αυστηρές προδιαγραφές 
για να προλαμβάνονται ή να 
αποφεύγονται, ει δυνατόν, οι αρνητικές 
επιπτώσεις που οφείλονται σε 
ακατάλληλη διαχείριση που μπορεί να 
πλήξει το περιβάλλον, και να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και 
την ασφάλεια του ανθρώπου. Εξαιτίας 
των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους, 
απαιτείται κατάλληλη διαχείριση για τα
επικίνδυνα απόβλητα που συνεπάγεται 
ειδικές και προσαρμοσμένες τεχνικές 
συλλογής και επεξεργασίας, ιδιαίτερους 
ελέγχους και ειδικούς τρόπους 
ανιχνευσιμότητας αποβλήτων. Όλες οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διαθέτουν 
τα κατάλληλα προσόντα και τη δέουσα 
κατάρτιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θα ακυρώσει την οδηγία για τα επικίνδυνα 
απόβλητα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διασφαλισθεί ότι ο τομέας της διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στο κείμενο της οδηγίας, όπως είχε 
προτείνει το Κοινοβούλιο στην 1η ανάγνωση (τροπολογία 11 εγκριθείσα κατά την 1η 
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ανάγνωση). Η καθιέρωση αναφοράς στη νομοθεσία χημικών ουσιών σε αυτή την αιτιολογική 
σκέψη οδηγεί σε σύγχυση. Οι στόχοι αυτών των νομοθετημάτων είναι διαφορετική.

Τροπολογία 38
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12) Ο χαρακτηρισμός αποβλήτων ως 
επικίνδυνων θα πρέπει να βασίζεται, 
μεταξύ άλλων, στην κοινοτική νομοθεσία 
για τις χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά 
τον χαρακτηρισμό των 
παρασκευασμάτων ως επικίνδυνων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιηθεισών για τον σκοπό αυτό 
τιμών των ορίων συγκέντρωσης. 
Εξάλλου, είναι ανάγκη να διατηρηθεί το 
σύστημα με το οποίο έχουν 
χαρακτηρισθεί τα απόβλητα και τα 
επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τον 
κατάλογο τύπων αποβλήτων, όπως 
καταρτίσθηκε τελευταία με την απόφαση 
2000/532/ΕΚ της Επιτροπής9, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο 
εναρμονισμένος χαρακτηρισμός των 
αποβλήτων και να εξασφαλισθεί ο 
εναρμονισμένος καθορισμός των 
επικίνδυνων αποβλήτων εντός της 
Κοινότητας.

(12) Τα επικίνδυνα απόβλητα 
χαρακτηρίζονται βάσει κριτηρίων που 
αφορούν τους κινδύνους και την απειλή 
που συνεπάγονται. Επομένως πρέπει να 
διέπονται από αυστηρές προδιαγραφές 
για να προλαμβάνονται ή να 
αποφεύγονται, ει δυνατόν, οι αρνητικές 
επιπτώσεις που οφείλονται σε 
ακατάλληλη διαχείριση που μπορεί να 
πλήξει το περιβάλλον, και να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και 
την ασφάλεια του ανθρώπου. Εξαιτίας 
των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους, 
απαιτείται κατάλληλη διαχείριση για τα
επικίνδυνα απόβλητα  που συνεπάγεται 
ειδικές και προσαρμοσμένες τεχνικές 
συλλογής και επεξεργασίας, ιδιαίτερους 
ελέγχους και ειδικούς τρόπους 
ανιχνευσιμότητας αποβλήτων. Όλες οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διαθέτουν 
τα κατάλληλα προσόντα και τη δέουσα 
κατάρτιση.

Or. fr

(Επαναφορά της τροπολογίας 11, που είχε εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της ισχύουσας οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως 
δυνατότητα για λιγότερο απαιτητική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Επομένως πρέπει 
στις αιτιολογικές σκέψεις να γίνεται σαφής μνεία του ζητήματος.
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Τροπολογία 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(12a) Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να 
διέπονται από αυστηρές προδιαγραφές 
για να προλαμβάνονται ή να 
αποφεύγονται, ει δυνατόν, οι αρνητικές 
επιπτώσεις που οφείλονται σε 
ακατάλληλη διαχείριση που μπορεί να 
πλήξει το περιβάλλον, και να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και 
την ασφάλεια του ανθρώπου. Εξαιτίας 
των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους, 
απαιτείται κατάλληλη διαχείριση για τα
επικίνδυνα απόβλητα που συνεπάγεται 
ειδικές και προσαρμοσμένες τεχνικές 
συλλογής και επεξεργασίας, ιδιαίτερους 
ελέγχους και ειδικούς τρόπους 
ανιχνευσιμότητας αποβλήτων. Όλες οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διαθέτουν 
τα κατάλληλα προσόντα και τη δέουσα 
κατάρτιση.

Or. en

(Επαναφορά της τροπολογίας 11, που είχε εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση, με τροποποίηση)

Τροπολογία 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17) Οι ορισμοί της ανάκτησης και της 
διάθεσης χρειάζεται να τροποποιηθούν 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί σαφέστερη 
διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών, με βάση 
την πραγματική διαφορά στις 

(17) Οι ορισμοί της ανάκτησης και της
διάθεσης χρειάζεται να τροποποιηθούν 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί σαφέστερη 
διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών, με βάση 
την πραγματική διαφορά στις 
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της 
υποκατάστασης φυσικών πόρων στην 
οικονομία και αναγνωρίζοντας τα δυνητικά 
οφέλη της χρησιμοποίησης των αποβλήτων 
ως πόρων για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, είναι δυνατόν
να εκπονούνται κατευθυντήριες γραμμές
για την αποσαφήνιση περιπτώσεων στις 
οποίες η διάκριση αυτή είναι 
δυσεφάρμοστη ή όταν ο χαρακτηρισμός 
της δραστηριότητας ως ανάκτησης δεν 
αντιστοιχεί στις πραγματικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
συγκεκριμένης εργασίας.

περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της 
υποκατάστασης φυσικών πόρων στην 
οικονομία και αναγνωρίζοντας τα δυνητικά 
οφέλη της χρησιμοποίησης των αποβλήτων 
ως πόρων για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, είναι δυνατόν 
να εκπονούνται κριτήρια για την 
αποσαφήνιση περιπτώσεων στις οποίες η 
διάκριση αυτή είναι δυσεφάρμοστη ή όταν 
ο χαρακτηρισμός της δραστηριότητας ως 
ανάκτησης δεν αντιστοιχεί στις 
πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της συγκεκριμένης εργασίας.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού και σύμφωνα με την τροπολογία 
38/108/157/140/141 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με νέα τροπολογία στο άρθρο 8(2) από τους ίδιους συντάκτες. Σε περίπτωση που 
τεθούν κριτήρια αποδοτικότητας για την αποτέφρωση των αποβλήτων στην παρούσα οδηγία, το 
ίδιο θα πρέπει να γίνει και για άλλες επιχειρήσεις ανάκτησης, ώστε να υπάρχει σαφέστερη 
διάκριση μεταξύ των πραγματικών εργασιών ανάκτησης και των ψευδο-εργασιών ανάκτησης. 
Με το σκεπτικό ότι παρόμοια κριτήρια είναι ουσιώδους σημασίας στοιχεία, θα πρέπει να 
θεσπισθούν στο πλαίσιο της συναπόφασης.

Τροπολογία 41
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17a) Για μια λογική και 
φιλοπεριβαλλοντική ανακύκλωση 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η συμμόρφωση 
προς τους όρους της παρούσας οδηγίας, 
επί τη βάσει της  οποίας μπορούν να 
καθορίζονται τα κριτήρια για τον 
αποχαρακτηρισμό του αποβλήτου.
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Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της κοινή θέσης 
προβλέπει πρόσθετους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα καθορίζονται για τον 
αποχαρακτηρισμό αποβλήτων. Αυτοί οι όροι θα πρέπει να προσφέρουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας καθώς επίσης να εξυπηρετούν τους σκοπούς μιας 
λογικής ανακύκλωσης.

Τροπολογία 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 18

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(18) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης 
να διευκρινίζει πότε η αποτέφρωση των 
στερεών αστικών αποβλήτων είναι 
ενεργητικά αποδοτική και μπορεί να 
θεωρείται ως εργασία ανάκτησης.

Διαγράφεται

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού και σύμφωνα με την τροπολογία 
83 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η κοινή θέση θα έχει ως αποτέλεσμα την αναταξινόμηση ορισμένων εγκαταστάσεων καύσης 
οικιακών αποβλήτων ως εργασίες ανάκτησης, ακόμη κι αν δεν είναι σύμφωνες με την βέλτιστη 
διαθέσιμη τεχνολογία. Αυτή η νέα ταξινόμηση θα προσελκύσει και άλλες επενδύσεις σε 
αποτεφρωτές και ως εκ τούτου θα υπονομεύσει τις επενδύσεις που χρειάζονται για εργασίες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με τις οποίες εξοικονομούνται περισσότερη ενέργεια 
και φυσικοί πόροι σε σχέση με την αποτέφρωση. Κατά συνέπεια, οιαδήποτε αναταξινόμηση του 
είδους θα πρέπει να απαλειφθεί από την κοινή θέση. Παρόμοιοι προβληματισμοί περί 
αποτελεσματικότητας θα ήταν σκοπιμότερο να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση της 
οδηγίας IPPC (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) και της οδηγίας περί 
αποτέφρωσης των αποβλήτων.
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Τροπολογία 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 
υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 
υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

- πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή 
αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν 
είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, 
που θα επικαιροποιείται τακτικά, και 
εφόσον συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 
Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 
αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

- πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή 
αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν 
είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, 
που θα επικαιροποιείται τακτικά, και 
εφόσον συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 
Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 
αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
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μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, 
το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και 
γυαλιού. Για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων, μια εργασία ανάκτησης θα 
μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η 
διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα 
απόβλητα πληρούν τα κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού.

μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, 
το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και 
γυαλιού.

Οι έννοιες των υποπροϊόντων και των 
αποβλήτων που παύουν να αποτελούν
απόβλητα δεν ισχύουν για τους σκοπούς 
των διασυνοριακών αποστολών σε τρίτες 
χώρες.

Or. en

(Το πρώτο μέρος είναι νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού, ενώ το 
δεύτερο μέρος είναι νέο προκειμένου να αντιμετωπισθεί μια παράλειψη κατά την πρώτη 

ανάγνωση και να εξασφαλισθεί η συνοχή με τις διεθνείς υποχρεώσεις)

Αιτιολόγηση

Πρώτο μέρος: σύμφωνα με τις τροπολογίες 4 και 11 του εισηγητή, τα απόβλητα παύουν να 
αποτελούν απόβλητα μόνον εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης ή ανάκτησης. Ένας απλός έλεγχος δεν μπορεί να θεωρείται ισοδύναμος προς την 
ολοκλήρωση μιας εργασίας ανάκτησης.

Δεύτερο μέρος: Οι έννοιες των υποπροϊόντων και των αποβλήτων που παύουν να αποτελούν 
απόβλητα δεν είναι γνωστές στο πλαίσιο της διεθνούς νομοθεσίας, όπως η Σύμβαση της 
Βασιλείας σχετικά με τις διασυνοριακές αποστολές επικίνδυνων και άλλων αποβλήτων. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις, δεν είναι 
δυνατό να ισχύουν για τις διασυνοριακές αποστολές.

Τροπολογία 44
Jules Maaten

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
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των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 
υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 
υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

- πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή 
αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν 
είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, 
που θα επικαιροποιείται τακτικά, και 
εφόσον συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 
Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 
αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

- πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή 
αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν 
είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, 
που θα επικαιροποιείται τακτικά, και 
εφόσον συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 
Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 
αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα 
παλαιοσιδηρικά, το υπόστρωμα, τα 
απόβλητα χαρτιού και γυαλιού. Για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων, μια 
εργασία ανάκτησης θα μπορούσε να είναι 
τόσο απλή όσο η διαπίστωση ότι τα 
συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τα 
κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας, 
τα παλαιοσιδηρικά, το υπόστρωμα, τα 
απόβλητα χαρτιού και γυαλιού. Για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων, μια 
εργασία ανάκτησης θα μπορούσε να είναι 
τόσο απλή όσο η διαπίστωση ότι τα 
συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τα 
κριτήρια αποχαρακτηρισμού.
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα είδη σκωρίας κλιβάνου πρέπει να θεωρούνται περισσότερο ως συνήθη υποπροϊόντα 
παρά ως απόβλητα· ως εκ τούτου, η αναγραφή τους στον κατάλογο των πιθανών υλικών πρέπει 
να αναλαμβάνεται μετά από  αξιολόγηση σε συνάρτηση με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού .

Τροπολογία 45
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 
υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

(20Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες,  
στα απόβλητα που παύουν να είναι 
απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

- πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά 
κύριο λόγο στην παραγωγή αυτών των 
ουσιών ή αντικειμένων, είναι 
υποπροϊόντα και όχι απόβλητα. Η 
απόφαση ότι μια ουσία δεν είναι 
απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται μόνον 
βάσει συντονισμένης προσέγγισης, που θα 
επικαιροποιείται τακτικά, και εφόσον 
συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας. Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 
αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
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προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση 
για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, 
και
- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, 
το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και 
γυαλιού. Για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων, μια εργασία ανάκτησης θα 
μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η 
διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα 
πληρούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, 
το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και 
γυαλιού. Για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων, μια εργασία ανάκτησης θα 
μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η 
διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα 
πληρούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή (21 Φεβρουαρίου 2007) είναι το 
κατάλληλο πλαίσιο για την αποσαφήνιση αυτής της πτυχής και την αποφυγή ενδεχόμενων 
προσφυγών στη δικαιοσύνη. Ο ορισμός που περιλαμβάνει η κοινή θέση του Συμβουλίου είναι 
πιθανό να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση και να οδηγήσει σε αναταξινόμηση αποβλήτων ως 
υποπροϊόντων.

Τροπολογία 46
Adriana Poli Bortone

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 
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υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

- πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή 
αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν 
είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, 
που θα επικαιροποιείται τακτικά, και 
εφόσον συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 
Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 
αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

-πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή 
αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν 
είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, 
που θα επικαιροποιείται τακτικά, και 
εφόσον συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 
Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 
αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, 
το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και 
γυαλιού. Για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων, μια εργασία ανάκτησης θα 
μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η 
διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα 
πληρούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, 
το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και 
γυαλιού, καθώς και άλλες επιλεγμένες 
κατηγορίες αποβλήτων τα οποία είναι 
σαφώς αναγνωρίσιμα μέσω των ήδη 
ισχυουσών ευρωπαϊκών τεχνικών 
προδιαγραφών. Για τον αποχαρακτηρισμό 
των αποβλήτων, μια εργασία ανάκτησης 
θα μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η 
διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα 
πληρούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι ο αποχαρακτηρισμός αποβλήτων θα πρέπει να ισχύει μόνον ως 
εξαίρεση σε ειδικά επιλεγμένα και σαφώς αναγνωρίσιμα ρεύματα αποβλήτων. Οι ευρωπαϊκές 
τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στέρεα βάση για την αναγνώριση ορισμένων κατηγοριών 
αποβλήτων και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά και περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά τους.

Τροπολογία 47
Vittorio Prodi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 
υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

(20) Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ορισμού 
των αποβλήτων και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, 
εφόσον απαιτείται, αφενός μεν, στα 
υποπροϊόντα που δεν είναι απόβλητα, και, 
αφετέρου, στα απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα. Για να διευκρινισθούν 
ορισμένες πτυχές του ορισμού των 
αποβλήτων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διευκρινίζει:

- πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή 
αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν 
είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, 
που θα επικαιροποιείται τακτικά, και 
εφόσον συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 
Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 

-πότε ουσίες ή αντικείμενα, που 
προκύπτουν από μια διαδικασία 
παραγωγής που δεν αποσκοπεί κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή αυτών των ουσιών ή 
αντικειμένων, είναι υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα. Η απόφαση ότι μια ουσία δεν 
είναι απόβλητο μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον βάσει συντονισμένης προσέγγισης, 
που θα επικαιροποιείται τακτικά, και 
εφόσον συνάδει προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 
Εάν η χρήση ενός υποπροϊόντος 
επιτρέπεται δυνάμει περιβαλλοντικής 
άδειας ή γενικών περιβαλλοντικών 
κανόνων, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη ως μέσο για να 
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αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

αποφασίζουν ότι δεν αναμένεται να 
προκύψει συνολική αρνητική επίπτωση για 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, 
το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και 
γυαλιού. Για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων, μια εργασία ανάκτησης θα 
μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η 
διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα 
πληρούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

- πότε ορισμένα απόβλητα παύουν να είναι 
απόβλητα, με τον καθορισμό κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού που παρέχουν υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος· 
στις πιθανές κατηγορίες αποβλήτων για τα 
οποία θα πρέπει να εκπονηθούν 
προδιαγραφές και κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, ορισμένα είδη τέφρας 
και σκωρίας κλιβάνου, τα παλαιοσιδηρικά, 
το υπόστρωμα, τα απόβλητα χαρτιού και 
γυαλιού και τα ταξινομημένα 
εναλλακτικά καύσιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα βιομάζας μη φυτικής 
προέλευσης. Για τον αποχαρακτηρισμό 
των αποβλήτων, μια εργασία ανάκτησης 
θα μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο η 
διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα 
πληρούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση των αγορών με τη χρήση βιομάζας φυτικής 
προέλευσης για ενεργειακούς σκοπούς, είναι ανάγκη να προωθηθεί η χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων που αποτελούνται από υψηλή αναλογία βιομάζας μη φυτικής προέλευσης. Αυτού του 
είδους η βιομάζα είναι ουδέτερη σε ό,τι αφορά το CO2. Η υψηλή ποιότητα ορισμένων τύπων 
καυσίμων αυτού του είδους τα καθιστά κατάλληλα για χρήση, προς υποκατάσταση των 
παραδοσιακών (ορυκτών ) καυσίμων, σε ελεγχόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με 
αποτέλεσμα να εξοικονομούνται φυσικού πόροι (π.χ. άνθρακας, βιομάζα φυτικής προέλευσης), 
να μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να προάγεται η ΕΕ. 
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Τροπολογία 48
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(20a) Ο αποχαρακτηρισμός του 
αποβλήτου δεν πρέπει γενικά να 
αποβαίνει επιζήμιος για το περιβάλλον ή 
την υγεία λόγω της χρήσης της ουσίας ή 
του αντικειμένου. Τούτο σημαίνει ότι, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, τα 
δευτερεύοντα προϊόντα δεν πρέπει να 
περιέχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 
ρύπων από ό,τι συγκρίσιμα πρωτογενείς 
πρώτες ύλες. Πρέπει να χρησιμοποιείται 
σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας 
ώστε να εφαρμόζεται αυτό το κριτήριο.

Or. de

(Η κοινή θέση τροποποιεί το άρθρο σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων, πράγμα που 
επιβάλλει μια διασαφήνιση)

Αιτιολόγηση

Ο αποχαρακτηρισμός αποβλήτου δεν πρέπει να αποβαίνει επιζήμιος για το περιβάλλον ή την 
υγεία. Η ενσωμάτωση ρύπων σε προϊόν μπορεί ωστόσο να έχει ως αποτέλεσμα τη διασπορά 
των ρύπων στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση καθαρισμένου μολυβδυάλου από 
καθοδικούς σωλήνες για την κατασκευή δομικών υλικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μελλοντική αποδέσμευση μολύβδου τη στιγμή της κατεδάφισης, πράγμα το οποίο δεν θα 
αποτελούσε βιώσιμη χρήση των δευτερευόντων προϊόντων.

Τροπολογία 49
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Βάσει του ορισμού των αποβλήτων,
για να προαχθούν η βεβαιότητα και η 
συνέπεια, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για να ορίζει, σε 

(22) Βάσει του ορισμού των αποβλήτων, 
για να προαχθούν η βεβαιότητα και η 
συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να 
θεσπίζει μέτρα για να ορίζει, σε ορισμένες 
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ορισμένες περιπτώσεις, πότε οι ουσίες ή τα 
αντικείμενα καθίστανται απόβλητα. Οι 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές μπορούν
να εκπονηθούν, μεταξύ άλλων, για τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
τα οχήματα.

περιπτώσεις, πότε οι ουσίες ή τα 
αντικείμενα καθίστανται απόβλητα. Αυτά 
τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και τα οχήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφέρεται στην τροπολογία 17 και στην τροπολογία 103 που είχε εγκριθεί στην πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Βάσει του ορισμού των αποβλήτων, 
για να προαχθούν η βεβαιότητα και η 
συνέπεια, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για να ορίζει, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, πότε οι ουσίες ή τα 
αντικείμενα καθίστανται απόβλητα. Οι 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές μπορούν να 
εκπονηθούν, μεταξύ άλλων, για τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
τα οχήματα.

(22) Βάσει του ορισμού των αποβλήτων, 
για να προαχθούν η βεβαιότητα και η 
συνέπεια, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για να ορίζει, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, πότε οι ουσίες ή τα 
αντικείμενα καθίστανται απόβλητα. Οι 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές θα πρέπει
να εκπονηθούν επειγόντως, μεταξύ άλλων, 
για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και τα οχήματα ώστε να 
κλείσουν τα "παραθυράκια" της 
νομοθεσίας που διέπει τις αποστολές 
αποβλήτων. 

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποστέλλονται στην 
Αφρική με σκοπό να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, απλώς και μόνο για να απορριφθούν εκεί. 
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Παλαιά σκάφη πραγματοποιούν το τελευταίο τους ταξίδι στην Ασία, με σκοπό να διαλυθούν 
κάτω από εντελώς απαράδεκτες συνθήκες για την ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλον. Έχει 
πολύ καθυστερήσει η εκπόνηση, εκ μέρους της Επιτροπής, κατευθυντηρίων γραμμών με σκοπό 
να κλείσουν τα παραθυράκια σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των αποβλήτων στον κανονισμό για 
τις αποστολές αποβλήτων.

Τροπολογία 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 26

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(26) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
συμβάλει ώστε η ΕΕ να έρθει πιο κοντά σε
μια «κοινωνία ανακύκλωσης», που θα 
επιδιώκει την αποφυγή της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη χρησιμοποίηση των 
αποβλήτων ως πόρου. Ειδικότερα, το έκτο 
κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον ζητεί τη λήψη μέτρων για την 
εξασφάλιση του διαχωρισμού των πηγών 
των αποβλήτων, της συλλογής και της 
ανακύκλωσης των ρευμάτων αποβλήτων 
που παρουσιάζουν προτεραιότητα. 
Σύμφωνα με τον στόχο αυτό και ως μέσο 
διευκόλυνσης ή βελτίωσης των 
δυνατοτήτων ανάκτησης, τα απόβλητα θα 
πρέπει να συλλέγονται χωριστά εάν αυτό 
είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά εφικτό, πριν να υποστούν 
εργασίες ανάκτησης που θα έχουν τα 
καλύτερα συνολικά περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα.

(26) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
συμβάλει ώστε η ΕΕ να έρθει πιο κοντά σε 
μια «κοινωνία ανακύκλωσης», που θα 
επιδιώκει την αποφυγή της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη χρησιμοποίηση των 
αποβλήτων ως πόρου. Ειδικότερα, το έκτο 
κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον ζητεί τη λήψη μέτρων για την 
εξασφάλιση του διαχωρισμού των πηγών 
των αποβλήτων, της συλλογής και της 
ανακύκλωσης των ρευμάτων αποβλήτων 
που παρουσιάζουν προτεραιότητα. 
Σύμφωνα με τον στόχο αυτό και ως μέσο 
διευκόλυνσης ή βελτίωσης των 
δυνατοτήτων ανάκτησης, τα απόβλητα θα 
πρέπει να συλλέγονται χωριστά και τα 
επικίνδυνα συστατικά θα πρέπει να 
διαχωρίζονται από τις ροές αποβλήτων, 
εάν αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά εφικτό, πριν να υποστούν 
εργασίες ανάκτησης που θα έχουν τα 
καλύτερα συνολικά περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός επικίνδυνων συστατικών, όπου είναι δυνατό, βελτιώνει τις δυνατότητες 
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ανάκτησης. Τα επικίνδυνα συστατικά πρέπει να εξαιρούνται από τον οικονομικό κύκλο και να 
μην μολύνουν νέα προϊόντα ως συνέπεια ανάκτησης.

Τροπολογία 52
Eija-Riitta Korhola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(26a) Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
στηρίζουν την αποτέφρωση δευτερογενών 
πρώτων υλών (απομονωμένων προϊόντων 
ανακύκλωσης, όπως το ανακτηθέν 
χαρτί), σύμφωνα με τον στόχο της 
«κοινωνίας της ανακύκλωσης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφότου η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ιδίως την πρόταση οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι τα οικονομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που θα μπορούσε να αχρηστεύσει την ιεράρχηση των αποβλήτων.

Τροπολογία 53
Cristiana Muscardini

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(26α) Χωρίς να θίγεται το αναγκαίο 
επίπεδο της προστασίας του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν επαρκείς και 
αποδοτικές ως προς το κόστος 
δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων τα 
οποία προέρχονται από εργασίες 
ανακύκλωσης, αναγνωρίζοντας την 
καίρια συμβολή των εγκαταστάσεων 
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ανακύκλωσης στη μείωση του τελικού 
όγκου των προς διάθεση αποβλήτων. Τα 
μετά την ανακύκλωση απόβλητα 
αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην 
περαιτέρω αύξηση των ικανοτήτων 
ανακύκλωσης και οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να αναλάβουν την απαιτούμενη 
δράση με στόχο την επίτευξη της 
«κοινωνίας της ανακύκλωσης».

Or. en

(Τροπολογία 9 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα «δευτερογενή απόβλητα» από τις δράσεις ανακύκλωσης 
πρέπει να προγραμματίζονται ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία της ανακύκλωσης και να 
δημιουργηθούν πρωτοπόρες αγορές στην ΕΕ.

Τροπολογία 54
Eija-Riitta Korhola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(26β) Χωρίς να θίγεται το αναγκαίο 
επίπεδο της προστασίας του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν επαρκείς και 
αποδοτικές ως προς το κόστος 
δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων τα 
οποία προέρχονται από εργασίες 
ανακύκλωσης, αναγνωρίζοντας την 
καίρια συμβολή των εγκαταστάσεων 
ανακύκλωσης στη μείωση του τελικού 
όγκου των προς διάθεση αποβλήτων. Τα 
μετά την ανακύκλωση απόβλητα 
αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην 
περαιτέρω αύξηση των ικανοτήτων 
ανακύκλωσης και οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να αναλάβουν την απαιτούμενη 
δράση με στόχο την επίτευξη της 
«κοινωνίας της ανακύκλωσης».
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Or. en

(Τροπολογία 9 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα «δευτερογενή απόβλητα» από τις δράσεις ανακύκλωσης 
πρέπει να προγραμματίζονται ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία της ανακύκλωσης και να 
δημιουργηθούν πρωτοπόρες αγορές στην ΕΕ.

Τροπολογία 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(28) Η ιεράρχηση των αποβλήτων γενικά 
αποτελεί την καλύτερη συνολικά 
περιβαλλοντική επιλογή στη νομοθεσία και 
την πολιτική περί αποβλήτων, ενώ η 
εγκατάλειψη της ιεράρχησης ενδέχεται να 
επιβάλλεται για συγκεκριμένα ρεύματα 
αποβλήτων για λόγους, μεταξύ άλλων, 
τεχνικής σκοπιμότητας, οικονομικής 
βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής 
προστασίας.

(28) Η ιεράρχηση των αποβλήτων γενικά 
θέτει σε σειρά προτεραιότητας τι
αποτελεί την καλύτερη συνολικά 
περιβαλλοντική επιλογή στη νομοθεσία και 
την πολιτική περί αποβλήτων, ενώ η 
εγκατάλειψη της ιεράρχησης ενδέχεται να 
επιβάλλεται για συγκεκριμένα ρεύματα 
αποβλήτων για λόγους, μεταξύ άλλων, 
τεχνικής σκοπιμότητας, οικονομικής 
βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής 
προστασίας.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Η ιεράρχηση από μόνη της δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή από περιβαλλοντική άποψη στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Δημιουργεί ωστόσο μια σειρά προτεραιοτήτων ώστε 
να αναγνωρίζεται η βέλτιστη επιλογή για το περιβάλλον.
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Τροπολογία 56
Eija-Riitta Korhola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(28α) Η υποστήριξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι 
συμβατή με τους άλλους κοινοτικούς 
στόχους, ιδίως όσον αφορά την τήρηση 
των προτεραιοτήτων για τη διαχείριση 
των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, η 
καύση μη διαχωρισμένων δημοτικών 
αποβλήτων δεν θα πρέπει να προωθείται 
από ένα μελλοντικό σύστημα 
υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, στην περίπτωση που μια τέτοια 
προώθηση θα υπέσκαπτε την ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφότου η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα  τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ιδίως την πρόταση οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι τα οικονομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον που θα μπορούσε να αχρηστεύσει την ιεράρχηση των 
αποβλήτων.

Τροπολογία 57
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 29

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(29) Για να μπορέσει η Κοινότητα ως 
σύνολο να καταστεί αυτάρκης όσον 
αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και 
την ανάκτηση των σύμμεικτων αστικών 
αποβλήτων που συλλέγονται από 
νοικοκυριά και για να μπορέσουν τα 

(29) Σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, 
τα προς διάθεση απόβλητα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία σε μία από τις 
πλησιέστερες κατάλληλες μονάδες, με τη 
χρήση των πλέον ενδεδειγμένων μεθόδων 
και τεχνολογιών, προκειμένου να 
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κράτη μέλη να κινηθούν προς τον στόχο 
αυτόν, είναι ανάγκη να προβλεφθεί δίκτυο 
συνεργασίας όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις διάθεσης και τις 
εγκαταστάσεις για την ανάκτηση των 
σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που 
συλλέγονται από νοικοκυριά, 
λαμβανομένων υπόψη γεωγραφικών 
παραγόντων και της ανάγκης για 
εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για 
ορισμένους τύπους αποβλήτων.

διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με άλλα 
κράτη μέλη όπου αυτό είναι απαραίτητο 
ή σκόπιμο, για να δημιουργήσουν 
ενοποιημένο και επαρκές δίκτυο των 
εγκαταστάσεων διάθεσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en

(Σύμφωνα με το πνεύμα της τροπολογίας 109 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση )

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία αποβλήτων στην Κοινότητα δεν πρέπει να οριοθετείται από τα εθνικά σύνορα, 
αλλά να διέπεται από την αρχή του γενικά πιο φιλοπεριβαλλοντικού τρόπου επεξεργασίας. Η 
εσωτερική αγορά υπήρξε πάντοτε η κινητήρια δύναμη για υψηλά και εναρμονισμένα 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Απαιτούνται ωστόσο περιορισμοί στη διάθεση των αποβλήτων. Η 
αρχή της εγγύτητας διασφαλίζει την αποφυγή περιττών μεταφορών αποβλήτων για διάθεση σε 
μεγάλες αποστάσεις, αν δεν εξυπηρετείται χρήσιμος σκοπός.

Τροπολογία 58
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 32

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(32) Έχει σημασία, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, και με στόχο 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκαλούνται από τη 
διάθεση αποβλήτων μέσω υγειονομικής 
ταφής, να διευκολύνονται η χωριστή 
συλλογή και η κατάλληλη επεξεργασία 
βιολογικών αποβλήτων προκειμένου να 
παραχθούν περιβαλλοντικά ασφαλές 
υπόστρωμα και άλλα υλικά με βάση τα 
βιολογικά απόβλητα. Μετά από εκτίμηση 
της διαχείρισης των βιολογικών 
αποβλήτων, η Επιτροπή θα υποβάλει 

(32) Έχει σημασία, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, και με στόχο 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκαλούνται από τη 
διάθεση αποβλήτων μέσω υγειονομικής 
ταφής, να διευκολύνονται η χωριστή 
συλλογή και η κατάλληλη επεξεργασία 
βιολογικών αποβλήτων προκειμένου να 
παραχθούν περιβαλλοντικά ασφαλές 
υπόστρωμα και άλλα υλικά με βάση τα 
βιολογικά απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να ορισθούν στην παρούσα οδηγία 
ειδικά κριτήρια για τη συλλογή, χρήση 
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προτάσεις νομοθετικών μέτρων, ανάλογα 
με την περίπτωση.

και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, πρέπει να τεθούν στην παρούσα οδηγία όλα τα 
κριτήρια περί βιολογικών αποβλήτων.

Τροπολογία 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 32

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(32) Έχει σημασία, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, και με στόχο 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκαλούνται από τη 
διάθεση αποβλήτων μέσω υγειονομικής 
ταφής, να διευκολύνονται η χωριστή 
συλλογή και η κατάλληλη επεξεργασία 
βιολογικών αποβλήτων προκειμένου να 
παραχθούν περιβαλλοντικά ασφαλές 
υπόστρωμα και άλλα υλικά με βάση τα 
βιολογικά απόβλητα. Μετά από εκτίμηση 
της διαχείρισης των βιολογικών 
αποβλήτων, η Επιτροπή θα υποβάλει 
προτάσεις νομοθετικών μέτρων, ανάλογα 
με την περίπτωση.

(32) Έχει σημασία, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, και με στόχο 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που προκαλούνται από τη 
διάθεση αποβλήτων μέσω υγειονομικής 
ταφής, να εξασφαλίζονται η χωριστή 
συλλογή και η κατάλληλη επεξεργασία 
βιολογικών αποβλήτων προκειμένου να 
παραχθούν περιβαλλοντικά ασφαλές 
υπόστρωμα και άλλα υλικά με βάση τα 
βιολογικά απόβλητα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν χωριστά συστήματα 
συλλογής των βιολογικών αποβλήτων.
Μετά από εκτίμηση της διαχείρισης των 
βιολογικών αποβλήτων, η Επιτροπή θα 
υποβάλει προτάσεις νομοθετικών στόχων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού και σύμφωνα με την τροπολογία 
112/138 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η λήψη μέτρων για τα βιολογικά απόβλητα δεν πρέπει να επαφίεται στην καλή θέληση των 
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κρατών μελών. Σήμερα γνωρίζουμε αρκετά σχετικά με τις ωφέλειες της κομποστοποίησης ώστε 
να απαιτούμε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να 
θεσπίσουν χωριστά συστήματα συλλογής των βιολογικών αποβλήτων. Η μελέτη της Επιτροπής 
θα πρέπει αντιθέτως να χρησιμεύσει για να τεθούν ελάχιστοι στόχοι στο σωστό επίπεδο.

Τροπολογία 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 36

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, τα κράτη μέλη μπορούν 
να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να εμποδίζουν τις αποστολές 
αποβλήτων που δεν είναι σύμφωνες με τα 
σχέδιά τους για τη διαχείριση αποβλήτων. 
Κατά παρέκκλιση του εν λόγω 
κανονισμού, θα πρέπει να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να περιορίζουν τις 
εισερχόμενες αποστολές σε αποτεφρωτές 
ταξινομημένους ως ανάκτηση, στις 
περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ότι τα 
εθνικά απόβλητα θα πρέπει να διατεθούν ή 
ότι τα απόβλητα θα πρέπει να υποστούν 
επεξεργασία κατά τρόπο που δεν συνάδει 
με τα σχέδιά τους διαχείρισης αποβλήτων. 
Αναγνωρίζεται ότι ορισμένα κράτη μέλη 
μπορεί να μην είναι σε θέση να παράσχουν 
δίκτυο που θα περιλαμβάνει το πλήρες 
φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής 
ανάκτησης εντός της επικράτειάς τους.

(36) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, τα κράτη μέλη μπορούν 
να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να εμποδίζουν τις αποστολές 
αποβλήτων που δεν είναι σύμφωνες με τα 
σχέδιά τους για τη διαχείριση αποβλήτων. 
Κατά παρέκκλιση του εν λόγω 
κανονισμού, θα πρέπει να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να περιορίζουν τις 
εισερχόμενες αποστολές σε αποτεφρωτές, 
στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ότι 
τα εθνικά απόβλητα θα πρέπει να 
διατεθούν ή ότι τα απόβλητα θα πρέπει να 
υποστούν επεξεργασία κατά τρόπο που δεν 
συνάδει με τα σχέδιά τους διαχείρισης 
αποβλήτων. Αναγνωρίζεται ότι ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να μην είναι σε θέση να 
παράσχουν δίκτυο που θα περιλαμβάνει το 
πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής 
ανάκτησης εντός της επικράτειάς τους.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα έχει ως αποτέλεσμα την αναταξινόμηση ορισμένων
εγκαταστάσεων καύσης οικιακών αποβλήτων ως εργασίες ανάκτησης, ακόμη κι αν δεν είναι 
σύμφωνες με την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία. Αυτή η αναταξινόμηση θα προσελκύσει και 
άλλες επενδύσεις σε αποτεφρωτές και ως εκ τούτου θα υπονομεύσει τις επενδύσεις που 
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χρειάζονται για εργασίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που εξοικονομούν 
περισσότερη ενέργεια και φυσικούς πόρους σε σχέση με την αποτέφρωση. Κατά συνέπεια, 
οιαδήποτε αναταξινόμηση του είδους θα πρέπει να απαλειφθεί από την κοινή θέση. Παρόμοιοι 
προβληματισμοί περί αποτελεσματικότητας θα ήταν σκοπιμότερο να ληφθούν υπόψη κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας IPPC (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) και της 
οδηγίας περί αποτέφρωσης των αποβλήτων.

Τροπολογία 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 37

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(37) Για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον 
οποίο προωθούνται οι δράσεις πρόληψης 
της δημιουργίας αποβλήτων στα κράτη 
μέλη και για να διευκολυνθεί η διάδοση 
των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα 
αυτόν, είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι 
διατάξεις που αφορούν την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων και να θεσπισθεί η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
καταρτίζουν προγράμματα πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων τα οποία θα 
εστιάζονται στις βασικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και θα λαμβάνουν υπόψη 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων 
και των υλικών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει 
να επιδιώκουν τον στόχο της κατάργησης 
της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων. 
Οι ενδιαφερόμενοι καθώς και το ευρύ 
κοινό θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
συμμετοχής στην κατάρτιση των 
προγραμμάτων και θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά μετά την κατάρτισή 
τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην 
κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το 
περιβάλλον16.

(37) Για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον 
οποίο προωθούνται οι δράσεις πρόληψης 
της δημιουργίας αποβλήτων στα κράτη 
μέλη και για να διευκολυνθεί η διάδοση 
των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα 
αυτόν, είναι ανάγκη να εγκριθούν 
κοινοτικοί στόχοι και μέτρα που αφορούν 
την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 
και να θεσπισθεί η υποχρέωση των κρατών 
μελών να καταρτίζουν προγράμματα 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τα 
οποία θα εστιάζονται στις βασικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα 
λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των προϊόντων και των υλικών. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει να αποβλέπουν στην 
κατάργηση της σχέσης μεταξύ οικονομικής 
ανάπτυξης και της αύξησης του όγκου 
των αποβλήτων, καθώς και των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία
που συνδέονται με την παραγωγή 
αποβλήτων, μέσω της επίτευξης καθαρής 
μείωσης της παραγωγής, της 
επικινδυνότητας και των αρνητικών 
συνεπειών των αποβλήτων. Οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, καθώς επίσης οι 
ενδιαφερόμενοι και το ευρύ κοινό θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
συμμετοχής στην κατάρτιση των 
προγραμμάτων και θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά μετά την κατάρτισή 
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τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην 
κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το 
περιβάλλον16.

Or. en

(Επαναφορά της τροπολογίας 10 που είχε εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να εναρμονισθούν οι αιτιολογικές σκέψεις 
στην τροπολογία 18 του εισηγητή.

Τροπολογία 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 40

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(40) Για να απλουστευθεί η κοινοτική 
νομοθεσία και να αντικατοπτρισθεί το 
όφελος για το περιβάλλον, οι σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, 
σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στην παρούσα οδηγία. Επομένως, η οδηγία 
75/439/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί. Η 
διαχείριση χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων θα πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και θα πρέπει 
να προτιμηθούν δυνατότητες που έχουν τα 
καλύτερα συνολικά αποτελέσματα για το 
περιβάλλον. Η χωριστή συλλογή των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων παραμένει 
ζωτικής σημασίας για την ορθή τους 
διαχείριση και την πρόληψη της ζημίας 
που προκαλεί στο περιβάλλον η 

(40) Για να απλουστευθεί η κοινοτική 
νομοθεσία και να αντικατοπτρισθεί το 
όφελος για το περιβάλλον, οι σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, 
σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στην παρούσα οδηγία. Επομένως, η οδηγία 
75/439/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί. Η 
διαχείριση χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων θα πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και θα πρέπει 
να προτιμηθούν δυνατότητες που έχουν τα 
καλύτερα συνολικά αποτελέσματα για το 
περιβάλλον. Η χωριστή συλλογή των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων παραμένει 
ζωτικής σημασίας για την ορθή τους 
διαχείριση και την πρόληψη της ζημίας 
που προκαλεί στο περιβάλλον η 
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ακατάλληλη διάθεση τους. ακατάλληλη διάθεση τους.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Ο μόνος αποδεκτός λόγος για την ενσωμάτωση της οδηγίας σχετικά με τη διάθεση 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα είναι η απλούστευση. 
Δεν υπάρχουν οφέλη για το περιβάλλον από μια τέτοια ενσωμάτωση.

Τροπολογία 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 43

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(43) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίζει 
κριτήρια για ορισμένα θέματα, όπως οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα 
αντικείμενο πρέπει να θεωρείται ως 
υποπροϊόν, ο αποχαρακτηρισμός των 
αποβλήτων και ο καθορισμός των 
αποβλήτων που θεωρούνται επικίνδυνα. 
Εξάλλου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να προσαρμόζει τα 
Παραρτήματα στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και να προσδιορίζει 
την εφαρμογή του τύπου για τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, R1.
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
Τροπολογία μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, καθώς και τη 
συμπλήρωσή της με την προσθήκη νέων 
μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

(43) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίζει
κριτήρια για τον καθορισμό των 
αποβλήτων που θεωρούνται επικίνδυνα. 
Εξάλλου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να προσαρμόζει τα 
Παραρτήματα στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και 
έχουν ως αντικείμενο την Τροπολογία μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και τη συμπλήρωσή της με 
την προσθήκη νέων μη ουσιωδών 
στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/EΚ.
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Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού και σύμφωνα με την τροπολογία 
107/121, 45 και 83 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πρώτο μέρος: συνδέεται με τροπολογίες του εισηγητή ή των ίδιων συντακτών που αποσκοπούν 
στην έγκριση κριτηρίων για τα υποπροϊόντα όταν το απόβλητο παύει να θεωρείται απόβλητο με 
τη διαδικασία της συναπόφασης.

Δεύτερο μέρος: συνδέεται με την τροπολογία με την οποία καταργείται ο τύπος της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στο παράρτημα.

Τροπολογία 64
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Στόχος και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή 
μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και της διαχείρισης 
αποβλήτων, και περιορίζοντας τον
συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων 
και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας μέσω της θέσπισης 
μέτρων με τα οποία εμποδίζονται ή 
μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και της διαχείρισης 
αποβλήτων, και περιορίζοντας τον
συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων 
και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο εισήγαγε έναν στόχο κατά την πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 1). Το κατάλληλο 
σημείο για την διατύπωση του στόχου είναι το άρθρο 1 της κοινής θέσης, στο οποίο θα πρέπει 
να αναφέρεται ο στόχος και ο σκοπός του μέσου· πρέπει, συνεπώς, να διατυπωθεί αναλόγως.
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Τροπολογία 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 1, παράγραφοι 1α και 1β (νέες)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1α). Στη νομοθεσία και την πολιτική για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
αποβλήτων ισχύει ως γενικός κανόνας η 
ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα 
απόβλητα:
(a) πρόληψη και μείωση·
(β) προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση,
(γ) ανακύκλωση,
(δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. 
ανάκτηση ενέργειας, και 
(ε) διάθεση.
1β. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον 
αφορά τα απόβλητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα για να προωθούν τις εναλλακτικές 
δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική 
άποψη. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί ειδικές 
ροές αποβλήτων που παρεκκλίνουν από 
την ιεράρχηση εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές 
επιπτώσεις της παραγωγής και της 
διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αυτή είναι πλήρης και 
διαφανής, και ότι ακολουθούνται οι 
εθνικοί κανόνες σχεδιασμού όσον αφορά 
τη διαβούλευση με τους πολίτες και τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες και τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον 
στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και τις 
γενικές φιλοπεριβαλλοντικές αρχές της 
προφύλαξης, της προληπτικής δράσης, 
της αποκατάστασης των 



AM\711129EL.doc 35/76 PE402.733v01-00

EL

περιβαλλοντικών ζημιών στην πηγή και 
την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει». 
Λαμβάνουν επίσης υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και την οικονομική 
βιωσιμότητα, την προστασία των πόρων 
καθώς και τις γενικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το 
άρθρο 10.

Or. en

(Βασίζεται στην τροπολογία 101/14 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της νέας αυτής οδηγίας είναι να δώσει στο άρθρο 11 σχετικά με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της οδηγίας. Στην πρόταση της Επιτροπής, η 
ιεράρχηση των αποβλήτων είναι στο άρθρο 1. Συνεπώς, το κείμενο για την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροπολογιών 21 και 22, μετατοπίζεται στο άρθρο 1, το δε 
άρθρο 11 απαλείφεται. Εάν εγκριθεί, θα πρέπει να αλλάξουν συνακολούθως όλες οι αναφορές 
της κοινής θέσης στο άρθρο 11. Η διατύπωση στην τελευταία παράγραφο πρέπει να 
αναπροσαρμοσθεί ώστε να απηχεί τις ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης.

Τροπολογία 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) τα (επιτόπου) εδάφη που 
περιλαμβάνουν μολυσμένες γαίες που δεν 
έχουν ακόμα εκσκαφεί και τα κτίρια που 
συνδέονται μόνιμα με εδάφη,

Διαγράφεται

Or. en
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(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 15/134/102/123/126 που είχε εγκριθεί στην πρώτη 
ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι μολυσμένες γαίες που δεν έχουν ακόμη εκσκαφεί, 
πρέπει να θεωρούνται ως απόβλητα. Δεν πρέπει επομένως να αποκλεισθούν εντελώς από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αλλά μόνον στο μέτρο που μπορεί να καλύπτονται από 
μελλοντική νομοθεσία της Κοινότητας για το έδαφος. Οι μολυσμένες τοποθεσίες αποτελούν 
μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως.

Τροπολογία 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) τα (επιτόπου) εδάφη που 
περιλαμβάνουν μολυσμένες γαίες που δεν 
έχουν ακόμα εκσκαφεί και τα κτίρια που 
συνδέονται μόνιμα με εδάφη,

(β) τα (επιτόπου) εδάφη που 
περιλαμβάνουν μολυσμένες γαίες που δεν 
έχουν ακόμα εκσκαφεί και άλλες σταθερές 
δομές που συνδέονται μόνιμα με εδάφη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τα κτίρια, υπάρχουν και άλλες σταθερές δομές που συνδέονται μόνιμα με τα εδάφη, 
χωρίς όμως να πρόκειται για κτίρια. Είναι συνεπώς απαραίτητο να αναφερθούν ρητώς και 
αυτές.

Τροπολογία 68
Horst Schnellhardt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) μη μολυσμένη γη και άλλα φυσικά 
υλικά που έχουν εκσκαφεί κατά τη 
διάρκεια κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι 

(γ) μη μολυσμένη εκσκαφείσα γη και άλλα 
φυσικά υλικά, εφόσον είναι βέβαιο ότι το
υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί στη φυσική 
του κατάσταση στον χώρο από τον οποίο 
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το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή στη φυσική του κατάσταση, 
στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή,

έγινε η εκσκαφή ή σε κάποιο άλλο χώρο,

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτή την τροπολογία κατά την πρώτη ανάγνωση στις 13 
Φεβρουαρίου 2007. Σε περίπτωση που το μη μολυσμένο εκσκαφέν υλικό επαναχρησιμοποιηθεί 
στον ίδιο χώρο, οι δημόσιες αρχές της ΕΕ δεν το ταξινομούν κανονικά ως απόβλητο. Εάν το 
ίδιο υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αλλού, αντιμετωπίζεται συχνά ως απόβλητο. Αυτή η 
κατάσταση συνεπάγεται  σημαντικό διοικητικό κόστος και αντιξοότητες, χωρίς να προσφέρει 
αντισταθμιστικά οφέλη.

Τροπολογία 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) μη μολυσμένη γη και άλλα φυσικά 
υλικά που έχουν εκσκαφεί κατά τη 
διάρκεια κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι 
το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή στη φυσική του κατάσταση, 
στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή,

(γ) μη μολυσμένη γη και άλλα φυσικά 
υλικά που έχουν εκσκαφεί κατά τη 
διάρκεια κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι 
το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή στη φυσική του κατάσταση, 
στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή,
υπό τον όρο ότι αυτά τα φυσικά υλικά δεν 
έχουν χαρακτηριστικά τα οποία θα 
επηρεάσουν πιθανώς με ουσιαστικό 
τρόπο το περιβάλλον που τα δέχεται,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποτραπούν τυχόν αλλαγές στο περιβάλλον-αποδέκτη λόγω της ενσωμάτωσης 
φυσικών υλικών από αλλού, π.χ. σε περίπτωση που αυτά τα υλικά εμπεριέχουν σε υψηλή 
περιεκτικότητα μία ή περισσότερες ουσίες που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις αρχικές 
φυσικές ισορροπίες.
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Τροπολογία 70
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) μη μολυσμένη γη και άλλα φυσικά 
υλικά που έχουν εκσκαφεί κατά τη 
διάρκεια κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι 
το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή στη φυσική του κατάσταση, 
στον χώρο από τον οποίο έγινε η 
εκσκαφή,

(γ) μη μολυσμένα εκσκαφέντα υλικά που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στην ίδια ή 
σε άλλη τοποθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τη διατύπωση από την 1η ανάγνωση του ΕΚ. Οιοδήποτε μη μολυσμένο εκσκαφέν 
υλικό, και όχι μόνον τα υλικά που είχαν εκσκαφεί κατά η διάρκεια κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων, πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Δεν 
χρειάζεται να ισχύει η νομοθεσία περί αποβλήτων για τα υλικά αυτά.

Τροπολογία 71
Avril Doyle

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) μη μολυσμένη γη και άλλα φυσικά 
υλικά που έχουν εκσκαφεί κατά τη 
διάρκεια κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι 
το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή στη φυσική του κατάσταση, 
στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή, 

(γ) μη μολυσμένη εκσκαφείσα γη και άλλα 
φυσικά υλικά, εφόσον είναι βέβαιο ότι το 
υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί στη φυσική 
του κατάσταση, στον χώρο από τον οποίο 
έγινε η εκσκαφή ή σε άλλο χώρο,

Or. en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 15/134/102/123/126 που είχε εγκριθεί στην πρώτη 
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ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Όταν μη μολυσμένα υλικά που έχουν εκσκαφεί επαναχρησιμοποιούνται επιτόπου, οι δημόσιες 
διοικήσεις της ΕΕ εν γένει δεν τα θεωρούν απόβλητα. Όταν τα ίδια υλικά πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν αλλού, αφού μετακινηθούν από τον τόπο αυτόν, θεωρούνται πάντοτε 
απόβλητα. Αυτό επιφέρει σημαντικό διοικητικό κόστος και φόρτο.

Τροπολογία 72
Horst Schnellhardt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2, παράγραφος 2, αρχική πρόταση

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα ακόλουθα εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εφόσον
καλύπτονται από άλλες κοινοτικές 
νομοθετικές πράξεις:

2. Τα ακόλουθα εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
καλύπτονται από άλλες κοινοτικές 
νομοθετικές πράξεις:

Or. de

Αιτιολόγηση

[η τροπολογία δεν αφορά την ελληνική γλώσσα]

Τροπολογία 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο αα) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(aa) τα (επιτόπου) εδάφη που 
περιλαμβάνουν μολυσμένες γαίες που δεν 
έχουν ακόμα εκσκαφεί και τα κτίρια που 
συνδέονται μόνιμα με εδάφη,

Or. en
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(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 15/134/102/123/126 που είχε εγκριθεί στην πρώτη 
ανάγνωση )

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι μολυσμένες γαίες που δεν έχουν ακόμη εκσκαφεί, 
πρέπει να θεωρούνται ως απόβλητα. Δεν πρέπει επομένως να αποκλεισθούν εντελώς από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αλλά μόνον στο μέτρο που μπορεί να καλύπτονται από 
μελλοντική νομοθεσία της Κοινότητας για το έδαφος. Οι μολυσμένες τοποθεσίες αποτελούν 
μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως.

Τροπολογία 74
Horst Schnellhardt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β) 

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) ζωικά υποπροϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταποιημένων προϊόντων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002, εκτός από εκείνα που 
προορίζονται για αποτέφρωση, 
υγειονομική ταφή ή χρήση σε 
εγκαταστάσεις βιοαερίου ή 
κομποστοποίησης,

(β) ζωικά υποπροϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταποιημένων προϊόντων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αποκλείει τη νομική ασάφεια. Ως ειδική νομοθεσία (lex specialis), ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 υπερισχύει έναντι μιας οδηγίας πλαίσιο. Ομοίως, πρέπει και πάλι να 
καταστεί σαφές ότι οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία πλαίσιο αφορούν στο 
γενικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
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Τροπολογία 75
Eija-Riitta Korhola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) ζωικά υποπροϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταποιημένων προϊόντων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002, εκτός από εκείνα που 
προορίζονται για αποτέφρωση, 
υγειονομική ταφή ή χρήση σε 
εγκαταστάσεις βιοαερίου ή 
κομποστοποίησης,

(β) κοπριά, μη χρησιμοποιηθέντα 
τρόφιμα και ζωικά υποπροϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταποιημένων προϊόντων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002, τα οποία 
χρησιμοποιούνται επίσης για παραγωγή 
βιοαερίου σε συνδυασμό με την 
παραγωγή λιπασμάτων, εκτός από εκείνα 
τα υποπροϊόντα που προορίζονται για 
αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανωτέρω τροπολογία είναι απαραίτητη για τη συμβατότητα της οδηγίας πλαισίου περί 
αποβλήτων με τη νέα δέσμη μέτρων για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, 
σε ό,τι αφορά τους στόχους της προστασίας της ποιότητας του νερού, απαιτούνται νέες 
δυνατότητες επεξεργασίας της κοπριάς και των ζωϊκών υποπροϊόντων, περιλαμβανομένων των 
μη χρησιμοποιηθέντων τροφίμων. Μία δυνατότητα είναι η χρήση της κοπριάς, των 
υποπροϊόντων και των μη χρησιμοποιηθέντων τροφίμων για την παραγωγή (ενεργειακού) 
βιοαερίου σε συνδυασμό μ την παραγωγή λιπασμάτων.

Τροπολογία 76
Horst Schnellhardt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο (δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) απόβλητα που προκύπτουν από 
εργασίες έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας 
και αποθήκευσης ορυκτών πόρων και από 
τις εργασίες εκμετάλλευσης λατομείων που 
καλύπτονται από την οδηγία 2006/21/ΕΚ.

(δ) απόβλητα που προκύπτουν από 
εργασίες έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας 
και αποθήκευσης ορυκτών πρώτων υλών
και από τις εργασίες εκμετάλλευσης 
λατομείων που καλύπτονται από την 
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οδηγία 2006/21/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τις έννοιες που 
χρησιμοποιούνται στο άρθρο  2, παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ.

Τροπολογία 77
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
 Άρθρο 3, παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4) τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων 
και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 
μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, 
εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και 
χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή 
απόβλητα από εγκαταστάσεις 
μεταποίησης τροφίμων,

4) τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων 
και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 
μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, 
εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και 
χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή 
απόβλητα από τη μεταποίηση γεωργικών 
και δασοκομικών προϊόντων,

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των βιολογικών αποβλήτων που συμπεριελήφθη προσφάτως στην κοινή θέση 
σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, εξαιρεί μια σειρά αποβλήτων που 
προσφέρονται κατά προτίμηση για κομποστοποίηση, όπως οι ίνες καπνού ή τα απόβλητα από 
την παραγωγή ζωοτροφών, τα οποία περιελάμβανε η τροπολογία 30 που είχε εγκριθεί κατά την 
1η ανάγνωση. Κρίνεται συνεπώς απαραίτητο να συμπληρωθεί ο ορισμός.

Τροπολογία 78
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
 Άρθρο 3, παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4) ως «βιολογικά απόβλητα» νοούνται τα 4) ως «βιολογικά απόβλητα» νοούνται
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βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 
πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 
μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, 
εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και 
χώρους πωλήσεων λιανικής και τα 
συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις 
μεταποίησης τροφίμων,

απόβλητα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, 
που προορίζονται για ανάκτηση, τα οποία 
μπορούν να αποσυντεθούν από 
μικροοργανισμούς, ζώντες οργανισμούς 
στο έδαφος ή ένζυμα· υλικό εδάφους 
χωρίς κάποιο σημαντικό περιεχόμενο σε 
βιολογικά απόβλητα και φυτικά 
κατάλοιπα από γεωργική παραγωγή που 
εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 2, 
παράγραφο 1, δεν αποτελούν βιολογικά 
απόβλητα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 30 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 79
Eija-Riitta Korhola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
 Άρθρο 3, παράγραφος 10 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

10a) ως «χωριστή συλλογή» νοείται η 
συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων 
διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο 
και τη φύση των αποβλήτων και 
συλλέγεται και μεταφέρεται χωριστά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χωριστή συλλογή θα γίνεται συνεχώς και πιο σημαντική ώστε να υπάρξει πρόοδος προς την 
κοινωνία της ανακύκλωσης και να δημιουργηθούν πρωτοπόρες αγορές για τη ανακύκλωση. 
(Τροπολογία 104 της 1ης ανάγνωσης του ΕΚ, την οποία υποστήριξε η Επιτροπή).
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Τροπολογία 80
Cristiana Muscardini

Κοινή θέση του Συμβουλίου
 Άρθρο 3, παράγραφος 10 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

10a) ως «χωριστή συλλογή» νοείται η 
συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων 
διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο 
και τη φύση των αποβλήτων και 
συλλέγεται και μεταφέρεται χωριστά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χωριστή συλλογή θα γίνεται συνεχώς και πιο σημαντική ώστε να υπάρξει πρόοδος προς την 
κοινωνία της ανακύκλωσης και να δημιουργηθούν πρωτοπόρες αγορές για την ανακύκλωση. Η 
τροπολογία 104 της 1ης ανάγνωσης.

Τροπολογία 81
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 11, στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) την περιεκτικότητα των υλικών και 
προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες,

(γ) την περιεκτικότητα των υλικών και 
προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες,

Or. en

Αιτιολόγηση

[δεν αφορά την ελληνική γλώσσα]
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Τροπολογία 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 13 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

13α) «επανεπεξεργασία πριν από την 
ανάκτηση ή την διάθεση»: ενέργειες που 
προηγούνται της τελικής ανάκτησης ή 
διάθεσης των αποβλήτων, όπως η 
διαλογή, η σύνθλιψη, η συμπαγοποίηση, η 
κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το 
ξέφτισμα, η ανάμειξη ή ο διαχωρισμός· η 
Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 251 
της Συνθήκης, υποβάλλει έως ... πρόταση 
νομικής πράξης σχετικά με την έγκριση 
εκτελεστικών μέτρων με σκοπό τη 
θέσπιση κριτηρίων για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την 
αποδοτικότητα επί τη βάσει των οποίων 
η επανεπεξεργασία μπορεί, τελικώς, να 
θεωρείται ως διαδικασία ανάκτησης.

Or. de

βασίζεται στο άρθρο 3(θ) της 1ης ανάγνωσης

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά την πρακτική της βιομηχανίας αποβλήτων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα 
απόβλητα δεν αποτελούν αμέσως αντικείμενο ανάκτησης ή απόρριψης. Κατά γενικό κανόνα, τα 
απόβλητα υφίστανται μάλλον επανεπεξεργασία σε ανεξάρτητες εγκαταστάσεις. Λόγω της 
μεγάλης σημασίας αυτής της πρακτικής, απαιτείται ξεχωριστός ορισμός της "επανεπεξεργασίας 
πριν από την ανάκτηση ή την διάθεση" που αναφέρεται μέχρις στιγμής κυρίως στο άρθρο 3, 
στοιχείο (θ). Συγχρόνως, φαίνεται εύλογο να θεσπισθούν για την επανεπεξεργασία κριτήρια 
προστασίας του περιβάλλοντος και αποδοτικότητας, σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία που 
προβλέπει το άρθρο 251 της συνθήκης.
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Τροπολογία  83
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο 
σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα 
οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση συγκεκριμένης 
λειτουργίας, ή για την προετοιμασία της 
πραγματοποίησης αυτής της λειτουργίας, 
είτε στην εγκατάσταση είτε στο 
γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. 

(14) «ανάκτηση»: ενέργεια επεξεργασίας 
των αποβλήτων που πληροί τα ακόλουθα 
κριτήρια:

(a) έχει ως αποτέλεσμα τα απόβλητα να 
αντικαθιστούν άλλους πόρους που θα 
χρησιμοποιούνταν για να επιτελέσουν την 
εν λόγω λειτουργία, ή να υποβάλλονται σε 
προετοιμασία για την εν λόγω χρήση,
(β) έχει ως αποτέλεσμα τα απόβλητα να 
εκπληρώνουν μέσω της υποκατάστασης 
έναν πραγματικά χρήσιμο σκοπό,
(γ) ικανοποιεί ορισμένα κριτήρια 
αποδοτικότητας που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 1,
(δ) μειώνει τις συνολικές αρνητικές 
επιπτώσεις με τη χρήση των εν λόγω 
αποβλήτων ως υποκατάστατων άλλων 
πόρων,
(ε) διασφαλίζει ότι τα προϊόντα 
συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία και τα κοινοτικά 
πρότυπα για την ασφάλεια,
(στ) αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιεί την 
παραγωγή, ελευθέρωση και διασπορά 
επικίνδυνων ουσιών κατά τη διαδικασία·

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται μη 
εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών 

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται 
εναρμονισμένος και αναθεωρήσιμος
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ανάκτησης, κατάλογος των εργασιών ανάκτησης,

Or. en

(Το πρώτο μέρος αποτελεί επαναφορά της τροπολογίας 127 από την πρώτη ανάγνωση, ενώ η
τελευταία παράγραφος είναι νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού)

Αιτιολόγηση

Η υποκατάσταση των πόρων μπορεί να αντιμετωπισθεί αποκλειστικά σε επίπεδο εργοστασίου, 
και όχι σε ένα ευρύτερο οικονομικό επίπεδο, καθώς μια τέτοια προσέγγιση θα εγκυμονούσε τον 
κίνδυνο να λάβει υπερβολικά μεγάλες διαστάσεις και να μην δώσει αξιόλογα αποτελέσματα.

Το Παράρτημα II πρέπει να θεωρείται ένας εναρμονισμένος κατάλογος ο οποίος μπορεί φυσικά 
να αναθεωρηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν να ακολουθήσουν 
διαφορετικές ερμηνείες υπονομεύοντας τα εθνικά σχέδια διαχείρισης μέσω διασυνοριακών 
αποστολών αποβλήτων.

Τροπολογία 84
Johannes Blokland

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος  14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο 
σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα 
οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση συγκεκριμένης 
λειτουργίας, ή για την προετοιμασία της 
πραγματοποίησης αυτής της λειτουργίας, 
είτε στην εγκατάσταση είτε στο 
γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. 

(14) «ανάκτηση»: ενέργεια επεξεργασίας 
των αποβλήτων που πληροί τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1) έχει ως αποτέλεσμα τα απόβλητα να 
αντικαθιστούν άλλους πόρους που θα 
χρησιμοποιούνταν για να επιτελέσουν την 
εν λόγω λειτουργία, ή να υποβάλλονται σε 
προετοιμασία για την εν λόγω χρήση,
2) έχει ως αποτέλεσμα τα απόβλητα να 
εκπληρώνουν μέσω της υποκατάστασης 
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έναν πραγματικά χρήσιμο σκοπό,
3) ικανοποιεί ορισμένα κριτήρια 
αποδοτικότητας που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 1,
4) μειώνει τις συνολικές αρνητικές 
επιπτώσεις, με τη χρήση των εν λόγω 
αποβλήτων ως υποκατάστατων άλλων 
πόρων,
5) διασφαλίζει ότι τα προϊόντα 
συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία και τα κοινοτικά 
πρότυπα για την ασφάλεια,
6) αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιεί την 
παραγωγή, ελευθέρωση και διασπορά 
επικίνδυνων ουσιών κατά τη διαδικασία·

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται μη 
εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών 
ανάκτησης,

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται  
εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών 
ανάκτησης, Μια διαδικασία 
προετοιμασίας πρέπει να εγκρίνεται ως 
ανάκτηση μόνον εάν εξυπηρετεί την 
προετοιμασία του απόβλητου για τη 
συνακόλουθη ανάκτηση ή ανακύκλωση, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 16, και, 
συγχρόνως, εάν είναι βέβαιο ευθύς 
εξαρχής ότι ολόκληρη η ποσότητα ή το 
μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων που 
υφίστανται την προετοιμασία 
προορίζονται πάντοτε για ανάκτηση ή για 
ανακύκλωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 8 του εισηγητή.  Οι όροι “είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 
οικονομίας" διαγράφονται διότι τούτο δεν μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη. Σε ό,τι αφορά το 
παράρτημα II, αυτός ο κατάλογος πρέπει να θεωρείται ως εξαντλητικός, πρέπει δε όλες οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες (απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ) να προορίζονται εκ του 
ασφαλούς για ανάκτηση.
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Τροπολογία 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος  14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό 
αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή για την 
προετοιμασία της πραγματοποίησης αυτής 
της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση 
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 
οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται 
μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών 
ανάκτησης,

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό 
αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή για την 
προετοιμασία της πραγματοποίησης αυτής 
της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση 
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 
οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται 
μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών 
ανάκτησης, Μια επανεπεξεργασία 
αναγνωρίζεται ως ανάκτηση μόνον εάν 
έχει σκοπό να προετοιμάσει το απόβλητο 
για τη συνακόλουθη ανάκτηση ή 
επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 16, και, συγχρόνως, εάν είναι 
βέβαιο από πριν ότι ολόκληρη ή σχεδόν 
ολόκληρη η ποσότητα των αποβλήτων 
που υφίστανται επανεπεξεργασία 
προορίζονται πάντοτε για ανάκτηση ή για 
επαναχρησιμοποίηση,

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά την πρακτική της βιομηχανίας αποβλήτων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα 
απόβλητα δεν αποτελούν αμέσως αντικείμενο ανάκτησης ή απόρριψης. Κατά γενικό κανόνα, τα 
απόβλητα υφίστανται μάλλον επανεπεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, 
ανακτώνται ή διατίθενται αναλόγως των τιμών που ισχύουν σε μια δεδομένη στιγμή στην αγορά
των αποβλήτων. Για παράδειγμα, τα απόβλητα υφίστανται επανεπεξεργασία είτε για να  
ανακτηθούν σε ευνοϊκή τιμή και με αποδοτικό τρόπο από ενεργειακή άποψη σε εργοστάσια 
τσιμέντου ή σε αποτεφρωτές οικιακών αποβλήτων , είτε για να απορριφθούν σε χαμηλό κόστος 
σε αποτεφρωτές χωρίς επαρκή ανάκτηση ενέργειας.
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Τροπολογία 86
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό 
αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή για την 
προετοιμασία της πραγματοποίησης αυτής 
της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση 
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 
οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται 
μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών 
ανάκτησης,

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό 
αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή για την 
προετοιμασία της πραγματοποίησης αυτής 
της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση 
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 
οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται 
κοινός κατάλογος των εργασιών 
ανάκτησης, ο οποίος αξιολογείται και 
αναθεωρείται τακτικά υπό  το πρίσμα της 
επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου δεν είναι αποδεκτή διότι, εάν ο κατάλογος στο 
παράρτημα ΙΙ δεν είναι εξαντλητικός, εγκυμονεί ο κίνδυνος να χαρακτηρισθούν κάποιες 
εργασίες ως ενέργειες ανάκτησης, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, με διαφορετικό τρόπο 
από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Επιπλέον, εάν επινοηθούν νέες εργασίες ανάκτησης, το 
παράρτημα ΙΙ πρέπει να αναθεωρείται και να προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο. 

Τροπολογία 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό 

14) «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό 
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αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή για την 
προετοιμασία της πραγματοποίησης αυτής 
της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση 
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 
οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ 
παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος 
των εργασιών ανάκτησης,

αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή για την 
προετοιμασία της πραγματοποίησης αυτής 
της λειτουργίας. Στο Παράρτημα ΙΙ 
παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος 
των εργασιών ανάκτησης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία που ενέκρινε το ΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης και η οποία θέτει με 
σαφήνεια τον ακριβή σκοπό της ανάκτησης ως διαχείριση των αποβλήτων. Είναι σημαντικό να 
υπάρχει λιγότερο γενικόλογη διατύπωση για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται 
υποκατάσταση και εξυπηρετεί έναν χρήσιμο σκοπό.

Τροπολογία 88
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

14. «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό 
αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης λειτουργίας, ή για την 
προετοιμασία της πραγματοποίησης αυτής 
της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση 
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 
οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται 
μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών 
ανάκτησης,

14. «ανάκτηση»: οιαδήποτε εργασία της 
οποίας ο κύριος σκοπός είναι ότι 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο 
σκοπό, μειώνοντας το σύνολο των 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον 
και προνοώντας για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, αντικαθιστώντας άλλα 
υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα 
έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση συγκεκριμένης 
λειτουργίας, ή για την προετοιμασία της 
πραγματοποίησης αυτής της λειτουργίας, 
είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο 
πλαίσιο της οικονομίας. Πρέπει 
συγχρόνως να αποδίδεται προσοχή στη 
βιώσιμη χρήση των υλικών λαμβάνοντας 
όλως ιδιαιτέρως υπόψη τις επιπτώσεις 
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στο περιβάλλον και στην υγεία. Στο 
Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται μη 
εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών 
ανάκτησης,

Or. de

Η τροπολογία βασίζεται στις τροπολογίες 6 και 127 της 1ης ανάγνωσης

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ορισμό της "ανάκτησης" που περιλαμβάνεται πλέον στην πρόταση, η χρήση   
οικιακών απορριμμάτων για την πρόσχωση κοιλοτήτων σε περιοχές όπου το έδαφος δεν είναι 
διαπερατό (και επομένως δεν τίθενται σε κίνδυνο τα υπόγεια ύδατα) θα αποτελούσε επίσης 
ανάκτηση. Αυτή δεν είναι βιώσιμη μορφή ανάκτησης, καθώς το πρόβλημα της αντιμετώπισης 
αυτών των αποβλήτων θα μετατεθεί απλώς στις επόμενες γενεές.

Σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των αποβλήτων, η οποία, από την άποψη της προστασίας του 
περιβάλλοντος, θεωρεί την ανάκτηση προτιμότερη από τη διάθεση των αποβλήτων, απαιτείται 
συμπλήρωση της διάταξης. 

Ο όρος "κύριος σκοπός" είναι σύμφωνος με τη νομολογία του Δικαστηρίου.

Τροπολογία 89
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 14, δεύτερ εδάφιο (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Πρέπει συγχρόνως να αποδίδεται 
προσοχή στη βιώσιμη χρήση των υλικών 
λαμβάνοντας όλως ιδιαιτέρως υπόψη τις 
επιπτώσεις  στο περιβάλλον και στην 
υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κοινή θέση, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, περιλαμβάνει ορισμό της 
"ανάκτησης". Υπό την έννοια του ορισμού αυτού, η χρήση  οικιακών απορριμμάτων για την 
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πρόσχωση κοιλοτήτων σε περιοχές όπου το έδαφος δεν είναι διαπερατό (και επομένως δεν 
τίθενται σε κίνδυνο τα υπόγεια ύδατα) θα αποτελούσε επίσης ανάκτηση. Είναι αλήθεια ότι μια 
τέτοια χρήση δεν θα αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για το περιβάλλον ή την υγεία, αλλά δεν 
αποτελεί βιώσιμη μορφή ανάκτησης. Το πρόβλημα της αντιμετώπισης αυτών των αποβλήτων 
θα μετατεθεί απλώς στις επόμενες γενεές οι οποίες θα πρέπει να τα διαθέσουν μετά την 
εκσκαφή τους.

Τροπολογία 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

16) «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά 
ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους 
σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει 
την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών 
αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 
επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 
εργασίες επίχωσης, 

16) ως «ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία 
υλικών ή ουσιών στα απόβλητα μέσω 
παραγωγικής διαδικασίας κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε αυτά να παράγουν νέα 
προϊόντα, υλικά ή ουσίες, ή να 
ενσωματώνονται σε αυτά, για τον ίδιο με 
τον αρχικό ή για άλλον σκοπό. 
Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία 
οργανικών υλικών αλλά δεν περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την ανάκτηση της 
ενέργειας, τη μεταποίηση σε καύσιμα, 
διεργασίες που περιλαμβάνουν εσωτερική 
καύση ή χρήση ως πηγή ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χημικής 
ενέργειας, ή εργασίες επίχωσης· 

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 91
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

16. «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά 
ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους 
σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει 
την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών 
αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 
επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 
εργασίες επίχωσης, 

16. «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά 
ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους 
σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Δεν 
περιλαμβάνει την ανάκτηση ενέργειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ανακύκλωσης που προτείνει η κοινή θέση δεν συμφωνεί με την πρακτική. 
Προτείνεται μια σαφής διάταξη σχετικά με την ανάκτηση της ενέργειας.

Τροπολογία 92
Françoise Grossetête

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

16) «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά 
ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους 
σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει 
την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών 
αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 
επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 

16) «ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία 
υλικών ή ουσιών στο πλαίσιο 
παραγωγικής διαδικασίας μέσω της 
οποίας ενσωματώνονται σε νέα προϊόντα. 
Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία 
οργανικών υλικών αλλά δεν περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την ανάκτηση της 
ενέργειας, τη μεταποίηση σε καύσιμα, 
διεργασίες που περιλαμβάνουν εσωτερική 
καύση ή χρήση ως πηγή ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χημικής 
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εργασίες επίχωσης, ενέργειας, και την επανεπεξεργασία σε 
υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
σε εργασίες επίχωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της ανακύκλωσης στο πλαίσιο των οδηγιών είναι "το πέρασμα εκ νέου από έναν 
κύκλο", ή, με άλλα λόγια, η επανεπεξεργασία υλικών και ουσιών. Αυτή ακριβώς ήταν η 
ερμηνεία του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση. Ο ορισμός αυτός είναι αναγκαίος ώστε (1) να 
γίνει επαρκώς διάκριση μεταξύ εργασιών ανάκτησης και ανακύκλωσης, οι οποίες είναι ως επί 
το πλείστον διαφορετικής φύσης και έχουν διαφορετικούς σκοπούς, και (2) να εξασφαλισθεί ότι 
οι στόχοι της ανακύκλωσης εξακολουθούν να έχουν νόημα.

Τροπολογία 93
Eija-Riitta Korhola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

16) «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά 
ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους 
σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει 
την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών 
αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 
επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 
εργασίες επίχωσης, 

16) ως «ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία 
υλικών ή ουσιών στα απόβλητα μέσω 
παραγωγικής διαδικασίας κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε αυτά να παράγουν νέα
προϊόντα, υλικά ή ουσίες, ή να 
ενσωματώνονται σε αυτά, για τον ίδιο με 
τον αρχικό ή για άλλον σκοπό. 
Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία 
οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση 
ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε 
υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την διασαφήνιση του ορισμού ώστε να ληφθεί καλύτερα υπόψη η 
σταδιακή μετατροπή σε μια βιομηχανική αλυσίδα νέων ανακυκλωμένων προϊόντων. 
(Τροπολογία 21 του ΕΚ κατά την 1η ανάγνωση, που υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή)
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Τροπολογία 94
Cristiana Muscardini

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

16) «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά 
ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους 
σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει 
την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών 
αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 
επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 
εργασίες επίχωσης, 

16) ως «ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία 
υλικών ή ουσιών στα απόβλητα μέσω 
παραγωγικής διαδικασίας κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε αυτά να παράγουν νέα 
προϊόντα, υλικά ή ουσίες, ή να 
ενσωματώνονται σε αυτά, για τον ίδιο με 
τον αρχικό ή για άλλον σκοπό. 
Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία 
οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση 
ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε 
υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την διασαφήνιση του ορισμού ώστε να ληφθεί καλύτερα υπόψη η 
σταδιακή μετατροπή σε μια βιομηχανική αλυσίδα νέων ανακυκλωμένων προϊόντων. 

Τροπολογία 21 του ΕΚ κατά την 1η ανάγνωση. 

Τροπολογία 95
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

16. «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά 
ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους 
σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει 
την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών 

16. «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 
14, με την οποία τα απόβλητα 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά 
ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους 
σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει 
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αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 
επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 
εργασίες επίχωσης, «αναγέννηση 
απόβλητων ορυκτελαίων»:

την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών 
αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 
επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 
εργασίες επίχωσης, «αναγέννηση 
απόβλητων ορυκτελαίων»:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στον ορισμό της ανάκτησης ώστε να είναι σαφές 
ότι η ανακύκλωση αποτελεί μέρος της ανάκτησης.

Τροπολογία 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 16 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

16α. "ανακυκλωμένο" ή "ποσοστό 
ανακύκλωσης": καθορίζεται με βάση την 
ποσότητα του υλικού το οποίο προκύπτει 
από τη διαδικασία ανακύκλωσης και το
οποίο χρησιμοποιείται ως υλικό σε νέα 
προϊόντα, υλικά ή ουσίες· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος της ανακύκλωσης δεν επιτρέπει να κλείσει η συζήτηση για το θέμα των 
ανακυκλούμενων / ανακυκλωμένων υλικών όταν ορίζονται οι στόχοι ανακύκλωσης ή 
αναφέρεται το ανακυκλωμένο ποσό των αποβλήτων. Χρειάζεται να προστεθεί ένας ορισμός που 
να διευκρινίζει ότι είναι το προϊόν της διαδικασίας ανακύκλωσης αυτό που πρέπει να μετριέται 
και να χρησιμοποιείται σ' αυτό που υπολογίζεται ως πραγματικά ανακυκλωμένο.
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Τροπολογία 97
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 18

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

18) «διάθεση»: οιαδήποτε εργασία η οποία 
δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην 
περίπτωση που η εργασία έχει ως 
δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση 
ουσιών ή ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι 
παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος 
των εργασιών διάθεσης, 

18) «διάθεση»: οιαδήποτε εργασία η οποία 
δεν συνιστά ανάκτηση. Στο Παράρτημα Ι 
παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος 
των εργασιών διάθεσης,  Όλες οι ενέργειες 
ανάκτησης δίδουν υψίστη προτεραιότητα 
στην προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων. Η 
διατύπωση “δευτερογενής συνέπεια” οδηγεί σε σύγχυση σε σχέση με την ανάκτηση ουσιών και 
ενέργειας από τα απόβλητα σε ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 98
Anne Laperrouze

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 19 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19a) «ανάκτηση ενέργειας»: η χρήση 
καύσιμων αποβλήτων ως καυσίμων για 
την παραγωγή ενέργειας μέσω άμεσης 
αποτέφρωσης με ή χωρίς άλλα απόβλητα 
ή καύσιμα, αλλά με ανάκτηση της 
θερμότητας. Η αποτέφρωση αποβλήτων 
κατά την οποία αναλώνεται περισσότερη 
ενέργεια απ' αυτή που παράγεται κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας, δεν θεωρείται 
ως ανάκτηση ενέργειας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 26 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ.

Για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας απαιτείται να γίνει στο άρθρο 3 επακριβής προσδιορισμός 
της "ανάκτησης ενέργειας". Σύμφωνα με τον προτεινόμενο ορισμό της ενέργειας "ανάκτηση" 
πρέπει να σημαίνει οποιαδήποτε διεργασία κατά την οποία χρησιμοποιούνται καύσιμα 
απόβλητα ως καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Για να γίνει διάκριση ανάμεσα στην 
ανάκτηση και στη διάθεση, η πρόταση αναφέρει ότι η διαδικασία μπορεί να θεωρείται ως 
ανάκτηση ενέργειας μόνο αν αποδεικνύεται η επάρκεια της διαδικασίας για την παραγωγή 
ενέργειας από τα απόβλητα.

Τροπολογία 99
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 19 Α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19a) «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
διαχείρισης αποβλήτων»: το πιο 
αποτελεσματικό και προχωρημένο στάδιο 
στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και των 
μεθόδων λειτουργίας τους, το οποίο 
υποδεικνύει την πρακτική καταλληλότητα 
συγκεκριμένων τεχνικών προκειμένου, 
κατά τις εργασίες διαχείρισης των 
αποβλήτων, να αποφεύγονται κίνδυνοι για 
την ανθρώπινη υγεία και περιβαλλοντικές 
ζημίες. Εφαρμόζονται αντιστοίχως το 
άρθρο 2, παράγραφος 11, και το 
Παράρτημα IV της οδηγίας 96/61/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 32 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία 100
Péter Olajos

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 19 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19a) «προεπεξεργασία»: οιαδήποτε 
εργασία που πραγματοποιείται για τους 
σκοπούς της μεταφοράς, αποθήκευσης, 
ανάκτησης ή διάθεσης με 
φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο, το προϊόν της 
οποίας είναι απόβλητο που χρειάζεται 
περαιτέρω επεξεργασία,

Or. hu

Αιτιολόγηση

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει την έννοια της 
"προεπεξεργασίας". Διάφορες νομικές διατάξεις δεν επιτρέπουν άλλες εργασίες επεξεργασίας 
αποβλήτων χωρίς προεπεξεργασία, μολονότι αυτές οι εργασίες προκύπτουν ως επί το πλείστον 
ως ανεξάρτητη δραστηριότητα μεταξύ των φορέων της αγοράς. Η έννοια της εμφανίζεται 
ωστόσο σε ορισμένα σημεία της οδηγίας.

Τροπολογία 101
Péter Olajos

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 19 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19β) "οργανισμός συντονισμού της 
επεξεργασίας": οιοσδήποτε ανεξάρτητος
οργανισμός που ιδρύθηκε με σκοπό τη 
διαχείριση των σχετικών με την 
επιστροφή και την ανάκτηση 
υποχρεώσεων των κατασκευαστών και 
των διανομέων, και ο οποίος
αναλαμβάνει, έναντι πληρωμής, τις 
υποχρεώσεις κατασκευαστών και 
διανομέων, βάσει συγκεκριμένων 
συμβάσεων· οργανώνει και συντονίζει την 
επιστροφή και ανάκτηση ή διάθεση των 
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αποβλήτων για τα οποία είναι υπεύθυνος.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Σε διάφορα κράτη μέλη λειτουργούν πολλοί οργανισμοί που συντονίζουν την επεξεργασία και 
μεριμνούν για την τήρηση των υποχρεώσεων επιστροφής και ανάκτησης αποβλήτων που 
βαρύνουν κατασκευαστές (μέρη με υποχρεώσεις). Στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας τους, 
εκτελούν σημαντικά καθήκοντα διαχείρισης αποβλήτων, μεριμνώντας όχι μόνο για την 
επιστροφή και ανάκτηση προϊόντων που έχουν μετατραπεί σε απόβλητα, αλλά εκπαιδεύοντας   
επίσης ενεργά την κοινή γνώμη και παρέχοντας πληροφορίες γύρω από το περιβάλλον, σε 
πολλές δε περιπτώσεις σε συνεργασία με το αρμόδιο για την προστασία του περιβάλλοντος
υπουργείο. Συνιστούμε να αποσαφηνισθεί το νομικό τους καθεστώς μέσω της έγκρισης του 
ανωτέρω ορισμού.

Τροπολογία 102
Péter Olajos

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3, παράγραφος 19 γ (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19γ) "δευτερογενής πρώτη ύλη":
απόβλητο που έχει υποβληθεί σε εργασία 
ανάκτησης και είναι σύμφωνο με τα 
κριτήρια που έχουν ορισθεί για τον 
συγκεκριμένο τύπο υλικού,

Or. hu

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 δεν αποσαφηνίζει με ποιο τρόπο χαρακτηρίζονται τα υλικά που δεν είναι πλέον 
απόβλητα. Στην πράξη, ο βιομηχανικός κόσμος αναφέρεται σε απόβλητα που έχουν υποβληθεί 
σε εργασία ανάκτησης ως δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Τροπολογία 103
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Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 3α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 3α
1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των 
αποβλήτων ισχύει ως γενικός κανόνας η
ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα 
απόβλητα:
(a) πρόληψη και μείωση,
(β) προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση,
(γ) ανακύκλωση,
(δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. 
ανάκτηση ενέργειας, και
(ε) διάθεση.
2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον 
αφορά τα απόβλητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα για να προωθούν τις εναλλακτικές 
δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική 
άποψη. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί ειδικές 
ροές αποβλήτων που παρεκκλίνουν από 
την ιεράρχηση, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές 
επιπτώσεις της παραγωγής και της 
διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αυτή είναι πλήρης και 
διαφανής, και ότι ακολουθούνται οι 
εθνικοί κανόνες σχεδιασμού όσον αφορά 
τη διαβούλευση με τους πολίτες και τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες και τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 
γενικές αρχές της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της 
αειφορίας, της τεχνικής σκοπιμότητας
και της οικονομικής βιωσιμότητας, της 
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προστασίας των πόρων καθώς και τον 
γενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την 
ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και την 
κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 10.

Or. en

(πρώην άρθρο 11)

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της νέας αυτής οδηγίας είναι να δώσει στο άρθρο 11 σχετικά με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της οδηγίας. Στην πρόταση της Επιτροπής, η 
ιεράρχηση των αποβλήτων είναι στο άρθρο 1. Συνεπώς, το κείμενο για την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροπολογιών 21 και 22, μετατοπίζεται στο νέο άρθρο 3α, 
το δε άρθρο 11 απαλείφεται. 

Τροπολογία 104
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Μια ουσία ή αντικείμενο που 
προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, 
πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι 
η παραγωγή αυτού του στοιχείου, μπορεί 
να θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο 
α) αλλά υποπροϊόν μόνον εάν πληρούνται 
οι ακόλουθοι όροι:

Διαγράφεται

(a) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της 
ουσίας ή του αντικειμένου,
(β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας 
χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της 
συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,
(γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται 
ως αναπόσπαστο μέρος μιας 
παραγωγικής διαδικασίας, και και 
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(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, 
δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί 
προϊόντων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας για τη 
συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή την ανθρώπινη υγεία.
2. Με βάση τους όρους που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, είναι δυνατό να 
λαμβάνονται μέτρα που να καθορίζουν τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
προκειμένου συγκεκριμένες ουσίες ή 
αντικείμενα να μπορούν να θεωρηθούν 
υποπροϊόντα και όχι απόβλητα, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3, σημείο 1). Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της 
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2.

Or. fr

(Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή (21 Φεβρουαρίου 2007) είναι το 
κατάλληλο πλαίσιο για την αποσαφήνιση αυτής της πτυχής και την αποφυγή ενδεχόμενων 

προσφυγών στη δικαιοσύνη.)

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που περιλαμβάνεται στην κοινή θέση του Συμβουλίου είναι πιθανό να προκαλέσει 
μεγαλύτερη σύγχυση και να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη αναταξινόμηση αποβλήτων ως 
υποπροϊόντων. Η έννοια του υποπροϊόντος αποτελεί συνεπώς σημαντική πηγή νομικών 
ενεργειών και απειλή κατά της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και τους 
στόχους για μια υψηλού επιπέδου προστασία σε αυτούς τους τομείς. Δεν υπάρχει λόγος να 
προστεθεί νέα κατηγορία μεταξύ προϊόντων και αποβλήτων.
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Τροπολογία 105
Johannes Blokland

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει 
από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός 
σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή 
αυτού του στοιχείου, μπορεί να θεωρείται 
ότι δεν συνιστά απόβλητο όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο α) αλλά 
υποπροϊόν μόνον εάν πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

1. Μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει 
από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός 
σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή 
αυτού του στοιχείου, μπορεί να θεωρείται 
ότι δεν συνιστά απόβλητο όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο α) αλλά 
υποπροϊόν μόνον εάν πληρούνται οι όροι
του Παραρτήματος -Ια:

(a) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της 
ουσίας ή του αντικειμένου,
(β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας 
χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της 
συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,
(γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται 
ως αναπόσπαστο μέρος μιας 
παραγωγικής διαδικασίας, και 
(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, 
δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί 
προϊόντων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας για τη 
συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή την ανθρώπινη υγεία.
2. Με βάση τους όρους που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, είναι δυνατό να 
λαμβάνονται μέτρα που να καθορίζουν τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
προκειμένου συγκεκριμένες ουσίες ή 
αντικείμενα να μπορούν να θεωρηθούν 
υποπροϊόντα και όχι απόβλητα, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3, σημείο 1). Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπληρώσεώς 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

2. Το Παράρτημα -ΙΑ μπορεί να 
τροποποιείται ώστε να καθορίζονται τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
προκειμένου συγκεκριμένες ουσίες ή 
αντικείμενα να μπορούν να θεωρηθούν 
υποπροϊόντα και όχι απόβλητα, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3, σημείο 1). Εάν 
παραμένει κάποια αμφιβολία, μπορούν να 
λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ώστε να 
αποσαφηνίζεται εάν μια ουσία αποτελεί 
υποπροϊόν ή απόβλητο. Τα μέτρα αυτά, 
περιλαμβανομένων περιβαλλοντικών και 
ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία 
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αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2. αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
δια της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2.

3. Ένα υποπροϊόν στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας δεν είναι απόβλητο και 
μπορεί κατά συνέπεια να θεωρείται ως 
προϊόν.

Or. en

(Σύμφωνα με το άρθρο 62, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) του Κανονισμού, η ανακοίνωση της 
Επιτροπής (COM(2007)59 της 21ης Φεβρουαρίου 2007) μπορεί να θεωρηθεί ως νέο γεγονός 

που μεσολάβησε μετά την πρώτη ανάγνωση (13 Φεβρουαρίου 2007).)

Αιτιολόγηση

Το δέντρο αποφάσεων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ανακοίνωσης είναι ένα πολύ καλό μέσο 
προκειμένου να κρίνεται κατά πόσο ένα υλικό είναι υποπροϊόν ή απόβλητο. Θα πρέπει επίσης 
να είναι σαφές ότι σε νομοθετική πράξη της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα έχουμε μόνο δύο 
κατηγορίες: απόβλητο ή μη απόβλητο (ή προϊόν). Θα πρέπει συνεπώς να διασαφηνισθεί ότι ένα 
υποπροϊόν δεν είναι απόβλητο, αλλά προϊόν, έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανή επικάλυψη ή κενό 
ανάμεσα στον τεράστιο όγκο της νομοθεσίας και το REACH.

Τροπολογία 106
Anne Laperrouze

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Μια ουσία ή αντικείμενο που 
προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, 
πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι 
η παραγωγή αυτού του στοιχείου, μπορεί 
να θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο 
α) αλλά υποπροϊόν μόνον εάν πληρούνται 
οι ακόλουθοι όροι:

Διαγράφεται

(a) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της 
ουσίας ή του αντικειμένου,
(β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι 
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δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας 
χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της 
συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,
(γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται 
ως αναπόσπαστο μέρος μιας 
παραγωγικής διαδικασίας, και 
(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, 
δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί 
προϊόντων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας για τη 
συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή την ανθρώπινη υγεία.
2. Με βάση τους όρους που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, είναι δυνατό να 
λαμβάνονται μέτρα που να καθορίζουν τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
προκειμένου συγκεκριμένες ουσίες ή 
αντικείμενα να μπορούν να θεωρηθούν 
υποπροϊόντα και όχι απόβλητα, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3, σημείο 1). Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της 
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2.

Or. en

(Η Επιτροπή δημοσίευσε την ερμηνευτική ανακοίνωση της για τα υποπροϊόντα μετά την πρώτη 
ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί ως νέο γεγονός.)

Αιτιολόγηση

Στη σημερινή του μορφή, το άρθρο 4 για τα υποπροϊόντα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
να παρακαμφθεί τόσο η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα όσο και η οδηγία Reach. Ο κίνδυνος 
αυτού του άρθρου είναι να αυξηθεί η νομική ασάφεια.
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Τροπολογία 107
Marcello Vernola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει 
από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός 
σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή 
αυτού του στοιχείου, μπορεί να θεωρείται 
ότι δεν συνιστά απόβλητο όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο α) αλλά 
υποπροϊόν μόνον εάν πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

1. Μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει 
από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός 
σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή 
αυτού του στοιχείου, μπορεί να θεωρείται 
ότι δεν συνιστά απόβλητο όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3, στοιχείο α) αλλά 
υποπροϊόν μόνον εάν πληρούνται 
αποκλειστικώς οι ακόλουθοι όροι:

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιβάλουν πρόσθετους όρους που θα 
μπορούσαν να καταστήσουν πιο επίπονη την εφαρμογή της οδηγίας. 

Τροπολογία 108
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της 
ουσίας ή του αντικειμένου,

(α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της 
ουσίας ή του αντικειμένου, και υπάρχει 
αγορά για αυτό,

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο ότι για ένα προϊόν πρέπει να υπάρχει αγορά. Το ίδιο πρέπει να συνιστά 
προϋπόθεση και για ένα υποπροϊόν.
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Τροπολογία 109
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας χωρίς 
άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους 
βιομηχανικής πρακτικής,

(β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας χωρίς 
άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους 
βιομηχανικής πρακτικής, στο πλαίσιο της 
οποίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ειδικοί ρύποι σε σχέση με τα απόβλητα ,

Or. de

(Η κοινή θέση περιλαμβάνει νέο άρθρο για τα υποπροϊόντα)

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που προκύπτουν από μια διαδικασία παραγωγής, αρχικός σκοπός της οποίας δεν 
ήταν οι συγκεκριμένες ουσίες, μπορεί να περιλαμβάνουν ρύπους. Εάν μια ουσία περιέχει ρύπους 
που συνδέονται με απόβλητα, τους οποίους δεν περιέχουν άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για τους ίδιους σκοπούς, τούτο είναι ενδεικτικό πρόθεσης απόρριψης της ουσίας και πρέπει να 
γίνει σαφές στο άρθρο 4.

Τροπολογία 110
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως 
αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής 
διαδικασίας, και 

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως 
αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής 
διαδικασίας, και με εξασφάλιση της 
ποιότητας σε μια καθορισμένη σύνθεση ή 
με συγκεκριμένες προδιαγραφές, και

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ορισθεί ως προϊόν, η ουσία ή το αντικείμενο πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
σταθερή ποιότητα. Τούτο πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση και για ένα υποπροϊόν.

Τροπολογία 111
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, 
δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί 
προϊόντων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας για τη 
συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή την ανθρώπινη υγεία.

(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, 
δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί 
προϊόντων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας για τη 
συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα ώστε συγκεκριμένοι
ως προς τα απόβλητα ρύποι να μην 
υπεισέρχονται στον κύκλο των υλικών σε 
ποσότητες τέτοιες που να τίθεται σε 
κίνδυνο η υγεία ή το περιβάλλον.

Or. de

(Η κοινή θέση περιλαμβάνει νέο άρθρο για τα υποπροϊόντα)

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που προκύπτουν από μια διαδικασία παραγωγής, αρχικός σκοπός της οποίας δεν 
ήταν οι συγκεκριμένες ουσίες, μπορεί να περιλαμβάνουν ρύπους. Εάν μια ουσία περιέχει ρύπους 
που συνδέονται με απόβλητα, τους οποίους δεν περιέχουν άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
για τους ίδιους σκοπούς, τούτο είναι ενδεικτικό πρόθεσης απόρριψης της ουσίας και πρέπει να 
γίνει σαφές στο άρθρο 4.
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Τροπολογία 112
Marcello Vernola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(d) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, 
δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί 
προϊόντων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας για τη 
συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή την ανθρώπινη υγεία.

(d) η περαιτέρω χρήση του να είναι 
νόμιμη, δηλ. η ουσία ή το αντικείμενο να 
πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας για τη συγκεκριμένη 
χρήση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τελευταία ρήτρα στην κοινή θέση φαίνεται περιττή, καθώς ορίζεται ήδη ότι πρέπει να 
πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Τροπολογία 113
Mojca Drčar Murko

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, 
δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί 
προϊόντων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας για τη 
συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
ή την ανθρώπινη υγεία.

(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, 
δηλαδή το υποπροϊόν μπορεί να μην είναι 
κάτι το οποίο ο κατασκευαστής 
υποχρεούται να απορρίψει ή για το οποίο 
η σχεδιαζόμενη χρήση να  είναι 
απαγορευμένη στο πλαίσιο της 
κοινοτικής ή της εθνικής νομοθεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 είναι νέο. Η κοινή θέση εισάγει, στα στοιχεία (α), (β) και (γ) τριμερή σωρευτική 
δοκιμή που ορίζεται στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ. Πέραν αυτής της δοκιμής, το ΔΕΚ 
σημειώνει ότι πρέπει να είναι σύννομη και η χρήση για την οποία προορίζεται το υποπροϊόν. Η 
διατύπωση στο στοιχείο (δ) της κοινής θέσης δεν είναι επαρκώς ακριβής και πρέπει να 
αντικατασταθεί με τη διατύπωση που χρησιμοποιεί η Επιτροπή στην ερμηνευτική ανακοίνωση 
για τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα από τις 21 Φεβρουαρίου 2007.

Τροπολογία 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με βάση τους όρους που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, είναι δυνατό να 
λαμβάνονται μέτρα που να καθορίζουν τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
προκειμένου συγκεκριμένες ουσίες ή 
αντικείμενα να μπορούν να θεωρηθούν 
υποπροϊόντα και όχι απόβλητα, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3, σημείο 1). Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της 
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2.

2. Με βάση τους όρους που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση που να καθορίζει τα 
περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια που 
πρέπει να πληρούνται προκειμένου 
συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα να 
μπορούν να θεωρηθούν υποπροϊόντα και 
όχι απόβλητα, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3, σημείο 1). Ελλείψει τέτοιων 
κριτηρίων σε κοινοτικό επίπεδο ή 
σχετικής εφαρμόσιμης νομολογίας, τα εν 
λόγω υλικά, ουσίες ή  αντικείμενα θα 
πρέπει να εξακολουθούν να θεωρούνται 
απόβλητα.

Or. en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 107/121 και της τροπολογίας 7 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι ο νέος ορισμός των υποπροϊόντων δεν δημιουργεί 
παραθυράκια μέσω των οποίων απόβλητα δεν θα υπήγοντο στις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας. Συνεπώς πρέπει να τεθούν περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια πριν συμβεί αυτή η 
νέα ταξινόμηση. Με το σκεπτικό ότι παρόμοια κριτήρια είναι ουσιώδους σημασίας στοιχεία, θα 
πρέπει να θεσπισθούν στο πλαίσιο της συναπόφασης.
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Τροπολογία 115
Mojca Drčar Murko

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με βάση τους όρους που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, είναι δυνατό να 
λαμβάνονται μέτρα που να καθορίζουν τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
προκειμένου συγκεκριμένες ουσίες ή 
αντικείμενα να μπορούν να θεωρηθούν 
υποπροϊόντα και όχι απόβλητα, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3, σημείο 1). Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της 
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή μπορεί, με βάση τους 
όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1,
και έχοντας λάβει ιδιαιτέρως υπόψη την 
αρχή της προφύλαξης, τις ανησυχίες για 
το περιβάλλον και την υγεία καθώς και 
τους όρους που θέτει η ισχύουσα
νομολογία, να εγκρίνει μέτρα  που να 
καθορίζουν κατά πόσον συγκεκριμένες 
ουσίες ή αντικείμενα μπορούν να 
θεωρούνται ως υποπροϊόντα και όχι ως 
απόβλητα. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται  
είτε με νομοθετική πρόταση ή σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2, αναλόγως της 
περίπτωσης.
Ελλείψει τέτοιων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ ή 
σχετικής ευρωπαϊκής νομολογίας, τα εν 
λόγω υλικά ή οι ουσίες εξακολουθούν να 
θεωρούνται απόβλητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 ισχύει για μια μεγάλη γκάμα βιομηχανικών διαδικασιών και αντιπροσωπεύει μια 
νέα νομική κατηγορία. Προκειμένου να διατηρηθεί η νομική ασφάλεια σε ένα μεγάλο βαθμό, ο 
ορισμός των προϊόντων πρέπει να ερμηνευθεί υπό τη στενή έννοια του όρου. Είναι απαραίτητο 
να υπογραμμισθεί ότι, λόγω της απουσίας μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα υλικά και οι ουσίες 
εξακολουθούν να θεωρούνται απόβλητα.
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Τροπολογία 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται για τους σκοπούς των 
διασυνοριακών αποστολών προς τρίτες 
χώρες.

Or. en

(Νέα τροπολογία προκειμένου να αντιμετωπισθεί μια παράλειψη κατά την πρώτη ανάγνωση και 
να εξασφαλισθεί η συνοχή με τις διεθνείς υποχρεώσεις)

Αιτιολόγηση

Η έννοια των υποπροϊόντων δεν είναι γνωστή στο πλαίσιο της διεθνούς νομοθεσίας, όπως η 
Σύμβαση της Βασιλείας σχετικά με τις διασυνοριακές αποστολές επικίνδυνων και άλλων 
αποβλήτων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις, 
τα υποπροϊόντα πρέπει να εξακολουθήσουν να θεωρούνται ως απόβλητα για τους σκοπούς των 
διασυνοριακών αποστολών.

Τροπολογία 117
Françoise Grossetête

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ορισμένα προσδιορισμένα απόβλητα 
παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την 
έννοια του άρθρου 3, σημείο 1), εάν έχουν 
υποστεί εργασία ανάκτησης και πληρούν 
ειδικά κριτήρια που θα καθοριστούν 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από 
την Επιτροπή να προσδιορίζει εάν, κατ' 
εξαίρεση, ορισμένα απόβλητα έχουν 
πάψει να είναι απόβλητα, εάν έχουν 
υποστεί εργασία ανάκτησης για τους 
σκοπούς της ανακύκλωσηςκαι πληρούν 
ειδικά κριτήρια που θα καθοριστούν 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

(α) η ουσία ή το αντικείμενο 
χρησιμοποιείται συνήθως για 
συγκεκριμένο σκοπό, 

(α) η ουσία ή το αντικείμενο 
χρησιμοποιείται συνήθως για 
συγκεκριμένους σκοπούς,
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(β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη 
συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

(β) υπάρχει αγορά για τη συγκεκριμένη 
ουσία ή αντικείμενο,

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις 
τεχνικές απαιτήσεις για τον συγκεκριμένο 
σκοπό του στοιχείου α) και συμμορφούται 
προς την κειμένη νομοθεσία και τα 
πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και  

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις 
τεχνικές απαιτήσεις για το συγκεκριμένο 
σκοπό και συμμορφούται προς την κειμένη 
νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για 
τα προϊόντα και 

(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου 
δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο 
στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου 
δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο 
στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, τα απόβλητα που μετατρέπονται σε καύσιμα δεν 
παύουν να είναι απόβλητα έως ότου πραγματοποιηθεί αποτέφρωση ή εσωτερική καύση. Η 
οδηγία περί αποτέφρωσης των αποβλήτων προβλέπει αυστηρό κανονιστικό καθεστώς καθώς 
και πρότυπα λειτουργίας που εγγυώνται υψηλά επίπεδα προστασίας της δημόσιας υγεία και του 
περιβάλλοντος. Ο αποχαρακτηρισμό παρόμοιων ροών αποβλήτων σημαίνει ότι η εσωτερική του 
καύση δεν θα υπόκειται πλέον στην οδηγία περί αποτέφρωσης των αποβλήτων ούτε στους 
κανονισμούς περί διασυνοριακών αποστολών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε αρνητικές 
συνέπειες για το περιβάλλον. 

Τροπολογία 118
Johannes Blokland

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ορισμένα προσδιορισμένα απόβλητα 
παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την 
έννοια του άρθρου 3, σημείο 1), εάν έχουν 
υποστεί εργασία ανάκτησης και πληρούν 
ειδικά κριτήρια που θα καθοριστούν 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από 
την Επιτροπή να προσδιορίζει εάν, κατ' 
εξαίρεση, ορισμένα απόβλητα έχουν 
πάψει να αποτελούν απόβλητα κατά την 
έννοια του άρθρου 3, σημείο 1), εάν έχουν 
υποστεί εργασία ανάκτησης και πληρούν 
ειδικά κριτήρια που θα καθοριστούν 
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

(α) η ουσία ή το αντικείμενο 
χρησιμοποιείται συνήθως για 
συγκεκριμένο σκοπό, 

(α) η ουσία ή το αντικείμενο 
χρησιμοποιείται συνήθως για 
συγκεκριμένο σκοπό,

(β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη (β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη 
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συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο, συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,
(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις 
τεχνικές απαιτήσεις για τον συγκεκριμένο 
σκοπό του στοιχείου α) και συμμορφούται 
προς την κειμένη νομοθεσία και τα 
πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και  

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις 
τεχνικές απαιτήσεις για τον συγκεκριμένο 
σκοπό του στοιχείου α) και συμμορφούται 
προς την κειμένη νομοθεσία και τα 
πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και  

(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου 
δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο 
στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου 
δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο 
στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 45 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ προκειμένου να 
διευκρινισθούν οι όροι υπό τους οποίους ένα απόβλητο μπορεί να πάψει να είναι απόβλητο.
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