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Τροπολογία 119
Horst Schnellhardt

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 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 
ακατάλληλη διάθεση τους.

(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 πρέπει να καταργηθεί. Η 
διαχείριση χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων θα πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και θα πρέπει 
να διατηρηθεί η προτεραιότητα που 
δίδεται στην αναγέννηση. Η χωριστή 
συλλογή των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων παραμένει ζωτικής σημασίας 
για την ορθή τους διαχείριση και την 
πρόληψη της ζημίας που προκαλεί στο 
περιβάλλον η ακατάλληλη διάθεση τους. 

Or. de

Τροπολογία 120
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

β) υπάρχει αγορά για τη συγκεκριμένη 
ουσία ή αντικείμενο,

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 121
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εφόσον απαιτείται, τα κριτήρια 
περιλαμβάνουν οριακές τιμές για τους 
ρύπους.

διαγράφεται

Or. de

(Δεν είναι αναγκαίο να περιληφθούν οι οριακές τιμές στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των 
αποβλήτων, στο πλαίσιο του κανονισμού REACH).

Αιτιολόγηση

Όταν ένα υλικό που υπαγόταν προηγουμένως στους κανόνες για τα απόβλητα παύει να είναι 
απόβλητο, το υλικό αυτό υπόκειται στις απαιτήσεις του συστήματος REACH. Συνεπώς, οι 
οριακές τιμές δεν είναι αναγκαίες. 

Τροπολογία 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αφορούν τον καθορισμό 
των κριτηρίων αυτών και ορίζουν τα 
απόβλητα, σκοπός των οποίων είναι η 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

2. Έως τις …*, η Επιτροπή υποβάλλει, 
εφόσον απαιτείται, νομοθετική πρόταση, 
με βάση την αξιολόγησή της σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, προσδιορίζοντας τα 
περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια 
που πρέπει να πληρούνται προκειμένου 
συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων 
προϊόντων, υλικών ή ουσιών, να 
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θεωρείται ότι έχουν παύσει να αποτελούν 
απόβλητα.
* Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων πρέπει να 
επανέλθει υπό τη διαδικασία συναπόφασης, αντί της επιτροπολογίας (στη βάση των ιδεών της 
τροπολογίας 45 στην πρώτη ανάγνωση). Επιπλέον, θα μπορούσαν ίσως να να δημοσιευθούν 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με τον κατάλογο ουσιών που θα εξετασθούν για τον 
αποχαρακτηρισμό τους ως αποβλήτων, όπως το γυαλί και το χαρτί. 

Τροπολογία 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν σε 
περιπτώσεις διασυνοριακών μεταφορών
προς τρίτες χώρες.

Or. en

(Νέα τροπολογία που διορθώνει μια παράλειψη στην πρώτη ανάγνωση, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ)

Αιτιολόγηση

Η έννοια των "αποβλήτων που παύουν να είναι απόβλητα" δεν είναι γνωστή στη διεθνή 
νομοθεσία περί αποβλήτων, όπως η Σύμβαση της Βασιλείας για τις διασυνοριακές μεταφορές 
επικίνδυνων και άλλων αποβλήτων. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση προς τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, η έννοια αυτή δεν μπορεί να ισχύει για διασυνοριακές μεταφορές.
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Τροπολογία 124
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Η διαδικασία των παραγράφων 1 και 
2 δεν μπορεί ποτέ να εφαρμόζεται για 
επικίνδυνα απόβλητα ή απόβλητα που 
προορίζονται για ανάκτηση ενέργειας.

Or. fr

(Ο χαρακτηρισμός μιας ουσίας ως αποβλήτου συνεπάγεται συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον 
αφορά τη διαχείριση, την επεξεργασία και τη μετατροπή τους. Για την εκπλήρωση των 
περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν πρέπει να 

αποσύρεται χωρίς σοβαρή εξέταση.)

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων (2000/76/ΕΚ), αλλά και η διαχείριση των αποβλήτων που προορίζονται για 
ανάκτηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν  τον απαιτούμενο για τις περιπτώσεις 
αυτές εξοπλισμό, τα απόβλητα του είδους αυτού δεν πρέπει να μπορούν να αποχαρακτηρίζονται. 
Η ίδια εξασφάλιση πρέπει να υπάρχει και για τα επικίνδυνα απόβλητα, στα οποία πρέπει να 
δίδεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας. 

Τροπολογία 125
Anne Laperrouze

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Η διαδικασία των παραγράφων 1 και 
2 δεν εφαρμόζεται για επικίνδυνα 
απόβλητα ή απόβλητα (επικίνδυνα ή 
ακίνδυνα) που προορίζονται για 
ανάκτηση ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η διαδικασία αποχαρακτηρισμού δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της 
ρύπανσης ή σε οικολογικό ντάμπινγκ. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για 
ανακύκλωση (δηλαδή ανάκτηση υλικών), αλλά όχι για τη χρήση αποβλήτων ως καυσίμων, 
πράγμα που θα αύξαινε την ατμοσφαιρική ρύπανση. Την τροπολογία αυτή δικαιολογεί και ένα 
νέο δεδομένο: Λίγο μετά την έγκριση της κοινής θέσης του Συμβουλίου, η Επιτροπή ζήτησε από 
την Ιταλία να ανακαλέσει την απόφασή της να ανακατατάξει τα SRF (απόβλητα με ενεργειακό 
περιεχόμενο) ως καύσιμα.

Τροπολογία 126
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Εάν δεν έχουν καθορισθεί κριτήρια σε 
κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν, κατά 
περίπτωση, εάν ένα συγκεκριμένο 
απόβλητο έχει αποχαρακτηρισθεί βάσει 
της εφαρμοστέας νομολογίας. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν αυτές τις αποφάσεις 
στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών, εφόσον αυτό απαιτείται 
από την εν λόγω οδηγία.

4. Τα κριτήρια που εγκρίνονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία της παραγράφου 2, 
πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπον 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα, 
υλικά ή δευτερογενείς ουσίες που 
προκύπτουν από επεξεργασία αποβλήτων 
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την τοποθέτησή τους στην αγορά. Τα 
κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τυχόν 
κινδύνους περιβαλλοντικής επιβλαβούς 
χρήσης ή μεταφοράς του δευτερογενούς 
υλικού ή ουσίας και το επίπεδό τους 
εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά τον καθορισμό των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, πρέπει να αποσαφηνισθούν ώστε να αποφευχθεί ο 
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κίνδυνος οικολογικού ντάμπινγκ. Το δεύτερο μέρος επαναφέρει την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής. 

Τροπολογία 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Εάν δεν έχουν καθορισθεί κριτήρια σε 
κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν, κατά 
περίπτωση, εάν ένα συγκεκριμένο 
απόβλητο έχει αποχαρακτηρισθεί βάσει 
της εφαρμοστέας νομολογίας. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν αυτές τις αποφάσεις 
στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών1, εφόσον αυτό απαιτείται 
από την εν λόγω οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή μιας νέας παραγράφου που προστέθηκε από το Συμβούλιο. Μετά την υποβολή της 
τροπολογίας αριθ. 12 της εισηγήτριας, που καλύπτει το θέμα των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού 
μέσω μιας πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι πλέον αναγκαία μια διάταξη που θα αφήνει το 
θέμα στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους. Επιπλέον, η παράγραφος αυτή πρέπει 
να διαγραφεί για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη εναρμονισμένων καταλόγων αποβλήτων και 
η δυνατότητα αθέμιτου ανταγωνισμού.

                                               
1 ΕΕ L 204 της 12.7.2006, σελ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/96/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σελ. 81).
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Τροπολογία 128
Adriana Poli Bortone

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. Έως τις …* η Επιτροπή υποβάλλει, 
εφόσον απαιτείται, προτάσεις για τον 
προσδιορισμό του εάν, μεταξύ άλλων, οι 
κατωτέρω κατηγορίες αποβλήτων 
εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και, στην περίπτωση αυτή, ποιες 
προδιαγραφές θα πρέπει να ισχύουν γι' 
αυτές: λιπάσματα, αδρανή υλικά, χαρτί, 
γυαλί, μέταλλο, χρησιμοποιημένα 
ελαστικά αυτοκινήτων, υφαντουργικά 
απόβλητα και άλλες επιλεγμένες 
κατηγορίες αποβλήτων που είναι σαφώς 
αναγνωρίσιμες, μέσω και των ισχυουσών 
ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.
* Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

(Βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 45 στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι ο αποχαρακτηρισμός αποβλήτων εφαρμόζεται μόνο ως εξαίρεση για 
συγκεκριμένες, επιλεγμένες και σαφώς αναγνωρίσιμες κατηγορίες αποβλήτων. Οι ευρωπαϊκές 
τεχνικές προδιαγραφές προσφέρουν μια καλή βάση για την αναγνώριση συγκεκριμένων 
κατηγοριών αποβλήτων και για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους. Η αναφορά στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές 
εξασφαλίζει μια βάση ισοτιμίας για ολόκληρη την ΕΕ.
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Τροπολογία 129
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 5 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Λιπάσματα που πληρούν τα κριτήρια 
του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2, 
εγγυημένα από ένα σύστημα 
πιστοποίησης της ποιότητας, που έχουν 
παραχθεί αποκλειστικά από απόβλητα τα 
οποία έχουν συλλεγεί χωριστά και που 
είναι κατάλληλα για βιώσιμη χρήση στη 
βελτίωση των λειτουργιών του εδάφους, 
εξαιρούνται, ως υλικά που καλύπτονται 
από το Παράρτημα V του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), από 
τους τίτλους ΙΙ, V και VI του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006, σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παράγραφος 7, σημείο β) του 
ίδιου κανονισμού.

Or. de

(ii)

Αιτιολόγηση

Τα λιπάσματα αναφέρονται σε μία από τις αιτιολογικές σκέψεις της κοινής θέσης ως μία από τις 
κατηγορίες για την ανάπτυξη των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων. Από την άποψη 
αυτή, είναι μάλλον αναγκαίο να διαγραφούν τα λιπάσματα υπό καθεστώς αποχαρακτηρισμένων 
αποβλήτων από το κείμενο του κανονισμού REACH. Ο κανονισμός REACH περιλαμβάνει 
εξαιρέσεις για σαφώς προσδιορισμένες ουσίες, στις οποίες μπορούν κάλλιστα να 
περιλαμβάνονται και τα λιπάσματα. Η τροπολογία αυτή προσδιορίζει τα κριτήρια στη βάση των 
οποίων τα λιπάσματα θα περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις από τον κανονισμό REACH.
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Τροπολογία 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Ο αποχαρακτηρισμός των 
επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να 
γίνεται μέσω της αραίωσης ή της 
ανάμιξης των αποβλήτων με σκοπό τη 
μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων 
ρύπων κάτω από τις οριακές τιμές για το 
χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως 
επικίνδυνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα κατάθεση της τροπολογίας 46 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο 
κατάλογος των αποβλήτων, καθώς και 
κάθε αναθεώρηση του καταλόγου αυτού, 
είναι σαφή, κατανοητά και προσβάσιμα 
στους χρήστες, και ιδίως στις ΜΜΕ.

Or. fr

(ii)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι παρόμοια με την τροπολογία 36, που είχε εγκριθεί στην πρώτη 
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ανάγνωση ("Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο εν λόγω κατάλογος είναι εύκολα κατανοητός από τις 
ΜΜΕ και ευπρόσιτος"). Ο κατάλογος των αποβλήτων, στη σημερινή μορφή του, είναι ένα 
περίπλοκο έγγραφο που δεν συμβαδίζει με τους στόχους της βελτίωσης της νομοθεσίας και της 
απλοποίησής της, τους οποίους υποστηρίζουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τροπολογία 132
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη 
και η ανάκτηση αποβλήτων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν,
κατασκευάζουν, μεταποιούν και 
επεξεργάζονται ή πωλούν προϊόντα 
(παραγωγός του προϊόντος) φέρουν 
διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.

1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη 
και η ανάκτηση αποβλήτων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
κατ’ επάγγελμα κατασκευάζουν ή 
εισάγουν προϊόντα φέρουν διευρυμένη 
ευθύνη παραγωγού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της ευθύνης του παραγωγού αφορά τόσο τους παραγωγούς, όσο και τους εισαγωγείς. 
Η επέκτασή της σε άλλα πρόσωπα, που απλώς πωλούν τα προϊόντα τα οποία τοποθετήθηκαν 
στην αγορά από άλλους φορείς, όπως προτείνει το Συμβούλιο, έρχεται σε αντίθεση με την 
έννοια της ευθύνης του παραγωγού. Για την ενίσχυση της ευθύνης του παραγωγού, πρέπει να 
προσδιορισθούν σαφώς οι ευθύνες και και να ασκηθεί πίεση στον υπεύθυνο, ο οποίος είναι και 
ο μόνος που μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό και την παραγωγή.

Τροπολογία 133
Holger Krahmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη 1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη 
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και η ανάκτηση αποβλήτων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, 
κατασκευάζουν, μεταποιούν και 
επεξεργάζονται ή πωλούν προϊόντα 
(παραγωγός του προϊόντος) φέρουν 
διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.

και η ανάκτηση αποβλήτων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, 
κατασκευάζουν, μεταποιούν και 
επεξεργάζονται ή πωλούν προϊόντα 
(παραγωγός του προϊόντος), ή εισάγουν 
προϊόντα σε κοινοτικό έδαφος, φέρουν 
διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική αποκατάσταση της τροπολογίας 35 (άρθρο 3 α νέο) στην πρώτη ανάγνωση, που 
εγκρίθηκε στην ολομέλεια της 13ης Φεβρουαρίου 2007, ώστε να υπαχθούν ρητά και πάλι οι 
εισαγωγείς στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.

Τροπολογία 134
Thomas Ulmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη 
και η ανάκτηση αποβλήτων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά 
και μη νομοθετικά μέτρα για να 
εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα 
αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, 
μεταποιούν και επεξεργάζονται ή πωλούν 
προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος) 
φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. 

διαγράφεται

Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν την αποδοχή των 
επιστρεφόμενων προϊόντων και των 
αποβλήτων που παραμένουν μετά τη 
χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και 
τη συνακόλουθη διαχείριση των 
αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη 
για τις δραστηριότητες αυτές.
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Or. de

(ii)

Αιτιολόγηση

oo

Τροπολογία 135
Frieda Brepoels

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 –  παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη 
και η ανάκτηση αποβλήτων, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, 
κατασκευάζουν, μεταποιούν και 
επεξεργάζονται ή πωλούν προϊόντα 
(παραγωγός του προϊόντος) φέρουν 
διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.

1. Προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη 
και η ανάκτηση αποβλήτων, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, εφόσον απαιτείται,
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για 
να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα  
κατασκευάζουν προϊόντα (παραγωγός του 
προϊόντος) φέρουν διευρυμένη ευθύνη 
παραγωγού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση διευρυμένης ευθύνης παραγωγού για κάθε είδος αποβλήτων είναι αδύνατη. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού όπου αυτό είναι 
αναγκαίο. 
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Τροπολογία 136
Thomas Ulmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Προκειμένου να ενισχυθούν η 
πρόληψη και η ανάκτηση αποβλήτων, τα 
κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για 
να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα 
αναπτύσσουν ή εισάγουν προϊόντα φέρουν 
διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. 

Or. de

Αιτιολόγηση

ii

Τροπολογία 137
Riitta Myller

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 –  παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τον 
σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπον 
ώστε να μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο 
περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της 
συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και 
για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η 
διάθεση των προϊόντων που αποτελούν 
πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

2. Οι παραγωγοί λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για να σχεδιάζουν τα προϊόντα κατά 
τρόπον ώστε να μειώνονται ο αντίκτυπός 
τους στο περιβάλλον και η παραγωγή 
αποβλήτων κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης 
των προϊόντων, και για να εξασφαλίζουν 
ότι η ανάκτηση και η διάθεση των 
προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11.

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, για να ενθαρρύνουν τον 
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σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπο 
που θα εξυπηρετεί τους ίδιους στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη του σχεδιασμού με στόχο την πρόληψη και την ανακύκλωση πρέπει να βαρύνει τους 
παραγωγούς. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή με τα κατάλληλα 
μέτρα και, ενδεχομένως, με νομοθετημένες προϋποθέσεις σε ορισμένους τομείς προϊόντων 
προτεραιότητας, όπως έχει συμβεί με τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Τροπολογία 138
Holger Krahmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 –  παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τον 
σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπον 
ώστε να μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο 
περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της 
συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και 
για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η 
διάθεση των προϊόντων που αποτελούν 
πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον δεν 
υπάρχει κοινοτική νομοθεσία που 
καλύπτει τα ζητήματα του κύκλου ζωής 
και του τέλους του κύκλου ζωής ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος, να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τον 
σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπον 
ώστε να μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο 
περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της 
συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και 
για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η 
διάθεση των προϊόντων που αποτελούν 
πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση μιας νέας διάταξης που εισήχθη στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Η οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον 
σχεδιασμό των προϊόντων. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να αποτελούν μέρος ενός 
νομοθετήματος που βασίζεται στο άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ, εφόσον θα μπορούσαν να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύθμιση του σχεδιασμού των προϊόντων από το κάθε κράτος μέλος 
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χωριστά, με συνέπεια τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν, 
μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που 
να είναι κατάλληλα για πολλαπλές 
χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και, 
αφού καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για 
ορθή και ασφαλή ανάκτηση και συμβατή 
με το περιβάλλον διάθεση.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν, 
μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που 
να είναι κατάλληλα για πολλαπλές 
χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και, 
αφού καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για 
ορθή και ασφαλή ανάκτηση και συμβατή 
με το περιβάλλον διάθεση. Εδώ πρέπει να 
περιλαμβάνεται η ευθύνη των παραγωγών 
ή των εισαγωγέων για την παροχή 
δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών 
σχετικά με το βαθμό ανακυκλωσιμότητας 
του αποβλήτου.

Or. en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 35 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση των κατάλληλων εργασιών ανακύκλωσης, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
πρέπει να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων 
τους, όταν αυτά μετατρέπονται σε απόβλητα.

Τροπολογία 140
Holger Krahmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 –  παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν, Τα μέτρα αυτά μπορούν, όταν αυτό είναι 
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μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που 
να είναι κατάλληλα για πολλαπλές 
χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και, 
αφού καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για 
ορθή και ασφαλή ανάκτηση και συμβατή 
με το περιβάλλον διάθεση.

ευνοϊκό από την άποψη του κύκλου ζωής,
να ενθαρρύνουν, μεταξύ άλλων, την 
παραγωγή προϊόντων που να είναι 
κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, 
ανθεκτικά από τεχνική άποψη και, αφού 
καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για ορθή 
και ασφαλή ανάκτηση και συμβατή με το 
περιβάλλον διάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση μιας νέας διάταξης που εισήχθη στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Πρέπει να 
αποφευχθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος. Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με τον σχεδιασμό των προϊόντων.

Τροπολογία 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Στην έκθεση εφαρμογής που 
συντάσσουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 34, υποβάλλουν πληροφορίες 
στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή 
της παραγράφου 1. Η Επιτροπή εξετάζει, 
βάσει εμπειριών που έχουν αποκομισθεί 
στα κράτη μέλη, κατά πόσον ενδείκνυται 
να καθιερωθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προγράμματα διευρυμένης 
ευθύνης των παραγωγών για 
συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.

Or. en
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(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 35 από την πρώτη ανάγνωση, σε τροποποιημένη μορφή)

Αιτιολόγηση

Εάν η δραστηριοποίηση των κρατών μελών, σε σχέση με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, 
παραμείνει εθελοντική, τα κράτη μέλη θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώνουν σχετικά με όλα 
τα μέτρα που έχουν λάβει, ώστε να διευκολύνουν τη δράση της Κοινότητας.

Τροπολογία 142
Riitta Myller

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη το τεχνικώς εφικτό και 
την οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και 
το σύνολο των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και τις 
κοινωνικές επιπτώσεις και μεριμνούν για 
τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3, που ενσωματώθηκε στο κείμενο με την κοινή θέση του Συμβουλίου, είναι 
περιττή, εφόσον τα όσα περιέχει προσδιορίζονται στη Συνθήκη.

Τροπολογία 143
Holger Krahmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 

4. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 



PE402.912v01-00 20/118 AM\712783EL.doc

EL

ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, 
παράγραφος 1.

ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, 
παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη της 
ισχύουσας νομοθεσίας για συγκεκριμένες 
κατηγορίες αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση μιας νέας διάταξης που εισήχθη στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Ενισχύει την 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.

Τροπολογία 144
Dorette Corbey

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 7 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 7α 
Πρόληψη των αποβλήτων

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 1 
και 11 και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 
7 της παρούσας οδηγίας και την οδηγία 
2005/32/ΕΚ, λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να 
σταθεροποιήσουν τη συνολική παραγωγή 
αποβλήτων έως το 2012, έναντι της 
συνολικής παραγωγής αποβλήτων τους 
κατά το 2009.
Ως αναγκαία προκαταρκτική ενέργεια 
πριν από τα μέτρα που περιγράφονται στο 
άρθρο 26, και μετά από διαβούλευση με 
όλους τους ενδιαφερομένους, η Επιτροπή 
υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με τα 
μέτρα που απαιτούνται για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων πρόληψης εκ 
μέρους των κρατών μελών, τα οποία 
πρέπει να περιλαμβάνουν:
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α) έως το 2009 δέσμη δεικτών που να 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν, να αξιολογούν και να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την 
πρόοδο των προγραμμάτων και των 
μέτρων τους για την πρόληψη 
αποβλήτων·
β) έως το 2010, τη χάραξη πολιτικής για 
τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, που 
να λαμβάνει υπόψη τόσο την παραγωγή 
αποβλήτων όσο και την παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα, με 
στόχο την προώθηση τεχνολογιών 
επικεντρωμένων σε ανθεκτικά, 
επαναχρησιμοποιήσιμα και 
ανακυκλώσιμα προϊόντα·
γ) έως το 2010, τον καθορισμό περαιτέρω 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
μείωσης των αποβλήτων για το 2020, με 
βάση τη βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική·
δ) έως το 2010 την κατάρτιση σχεδίου 
δράσης για περαιτέρω μέτρα στήριξης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο ιδιαίτερα 
την αλλαγή των τρεχόντων 
καταναλωτικών προτύπων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενταχθούν οι παραγωγοί στη διαδικασία πρόληψης των αποβλήτων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στην πρώτη ανάγνωση, λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με το 
περιεχόμενο της έννοιας της ευθύνης του παραγωγού, όσον αφορά την πρόληψη των 
αποβλήτων, μεταξύ άλλων. Το Συμβούλιο έκανε εν μέρει δεκτό το σκεπτικό αυτό. Με την 
παρούσα τροπολογία επιχειρείται να προσδιορισθεί εκ νέου η ευθύνη του παραγωγού στο πεδίο 
της πρόληψης των αποβλήτων, με κάπως σαφέστερο τρόπο.
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Τροπολογία 145
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίζεται 
ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες 
ανάκτησης σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 
11.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 
1, για να διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα 
υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

Σε αυτές περιλαμβάνονται τουλάχιστον 
εκείνες που παρατίθενται στο 
Παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούν τον ορισμό της έννοιας 
"ανάκτηση» του άρθρου 3, παράγραφος 
14.

Or. fr

(ii)

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 38 όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Έως τις …*, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 
της Συνθήκης, με στόχο τη θέσπιση 
περιβαλλοντικών κριτηρίων και 
κριτηρίων αποδοτικότητας, στη βάση 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 
επιχειρήσεις ανάκτησης, του 
Παραρτήματος ΙΙ.
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* Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

(Μερική επαναφορά των τροπολογιών 38, 108, 157, 140 και 141 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Εάν στην οδηγία αυτή ορισθούν κριτήρια αποδοτικότητας για την αποτέφρωση των αποβλήτων, 
το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και για άλλες εργασίες ανάκτησης, ώστε να γίνεται καλύτερη 
διάκριση μεταξύ πραγματικών εργασιών ανάκτησης και εργασιών ψευδοανάκτησης. Δεδομένου 
ότι τ6α κριτήρια αυτά θα έχουν ουσιαστική σημασία, θα πρέπει να ορίζονται με συναπόφαση.

Τροπολογία 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής 
ποιότητας και για το σκοπό αυτό 
καθιερώνουν συστήματα ξεχωριστής 
συλλογής, όπου τούτο απαιτείται 
προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των αναγκαίων ποιοτικών προτύπων 
στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.
Έως το 2015 τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθιερώσουν συστήματα χωριστής 
συλλογής για τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, 
υφαντουργικά προϊόντα, άλλα 
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, έλαια και 
επικίνδυνα απόβλητα. Τούτο ισχύει με 
την επιφύλαξη της υφισταμένης ή 
μελλοντικής νομοθεσίας περί κατηγοριών 
αποβλήτων ή των απαιτήσεων του 
άρθρου 18.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εκ νέου κατάθεση της τροπολογίας 141 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 148
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν απαιτήσεις για την ανάκτηση 
και διάθεση αποβλήτων υπό τη μορφή 
διατάξεων με γενική δεσμευτική ισχύ, οι 
απαιτήσεις αυτές βασίζονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης 
των αποβλήτων.
Εάν είναι απαραίτητο για την προστασία 
της υγείας του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος, η Επιτροπή υποβάλλει 
προτάσεις επιμέρους οδηγιών οι οποίες 
περιλαμβάνουν απαιτήσεις όσον αφορά 
απόβλητα ή εργασίες ανάκτησης που 
ποσοτικά έχουν ιδιαίτερη σημασία από 
οικολογικής και οικονομικής απόψεως, 
απαιτήσεις όσον αφορά την ανάκτηση, 
ουσίες ή αντικείμενα που παράγονται 
κατά τις εργασίες ανάκτησης, καθώς και 
όσον αφορά την μετέπειτα χρήση αυτών 
των ουσιών και των αντικειμένων. Οι εν
λόγω απαιτήσεις βασίζονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης 
των αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 41 από την πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 149
Marie-Noëlle Lienemann

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 8α
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μελετούν το ενδεχόμενο 
ορισμού στόχων για τα βιομηχανικά 
απόβλητα (περιλαμβανομένων των 
αποβλήτων κατασκευών και 
κατεδαφίσεων), στη βάση διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερομένους και μιας 
έκθεσης της Επιτροπής που θα 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από σχετική 
πρόταση. Στην έκθεσή της η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στο 
πεδίο της επεξεργασίας αποβλήτων, 
καθώς και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα έχει ο ορισμός των 
στόχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πριν από τον ορισμό ενός τέτοιου στόχου, πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη 
μπόρεσαν να υπολογίσουν τα δεδομένα αυτά για την κατασκευαστική βιομηχανία και η Eurostat 
μπόρεσε να τα συλλέξει. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σήμερα. Η Eurostat έχει στοιχεία σχετικά με 
την παραγωγή οικοδομικών αποβλήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλά δεν έχει στοιχεία για την 
ανακύκλωση των οικοδομικών αποβλήτων. 
Ο στόχος του 70% είναι εντελώς θεωρητικός και δεν στηρίζεται σε καμία βάση.



PE402.912v01-00 26/118 AM\712783EL.doc

EL

Τροπολογία 150
Dorette Corbey

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 8α 
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

1. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το 
άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας και την 
οδηγία 2005/32/ΕΚ, λαμβάνουν μέτρα για 
να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση 
προϊόντων, ιδίως μέσω της κατάρτισης 
και στήριξης δικτύων 
επαναχρησιμοποιήσης και επισκευής και 
καθιερώνοντας όπου χρειάζεται τη 
σχετική διαδικασία και τις προδιαγραφές 
προϊόντων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
και άλλα μέτρα για να προωθήσουν την 
επαναχρησιμοποίηση, μεταξύ άλλων, 
χρήση οικονομικών μέσων, κριτήρια 
προμηθειών, ποσοτικούς στόχους ή 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας 
ορισμένων προϊόντων στην αγορά.
2. Για την επίτευξη των στόχων της 
παρούσας οδηγίας και τη μετάβαση σε 
μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, 
με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των 
πόρων, τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας 
και την οδηγία 2005/32/ΕΚ, λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί 
η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) μέχρι το 2020, η προετοιμασία για την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων θα 
πρέπει να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 
50% σε βάρος·
β) μέχρι το 2020, η προετοιμασία για την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών και 
κατεδαφίσεων θα πρέπει να έχει αυξηθεί 
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τουλάχιστον κατά 70% σε βάρος.
Για τις χώρες με ποσοστό ανακύκλωσης 
κάτω από 5%, ή τις χώρες για τις οποίες 
δεν υπάρχουν επίσημα σύμφωνα με τα 
δεδομένα της Eurostat για το διάστημα 
2000-2005, μπορεί να επιτραπεί 
πενταετής παράταση της προθεσμίας για 
την επίτευξη των στόχων.
Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν τους στόχους 
των σημείων α) και β) και μελετούν το 
ενδεχόμενο ορισμού στόχων για τα 
βιομηχανικά απόβλητα, στη βάση 
έκθεσης της Επιτροπής που θα 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από σχετική 
πρόταση. Στην έκθεσή της η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στο 
πεδίο της επεξεργασίας αποβλήτων, 
καθώς και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα έχει ο ορισμός των 
στόχων.
Για την εναρμόνιση των 
χαρακτηριστικών και της παρουσίασης 
των παραγομένων στοιχείων, αλλά και για 
τη συμβατότητα των στοιχείων αυτών, τα 
κράτη μέλη τα υποβάλλουν στη βάση των 
προδιαγραφών του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2150/2002, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τις 
στατιστικές για τα απόβλητα1. Εάν είναι 
αναγκαίο, η Επιτροπή, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2, της παρούσας 
οδηγίας, καθορίζει λεπτομερείς κανόνες 
για την επαλήθευση της συμμόρφωσης 
των κρατών μελών με τους στόχους της 
παρούσας παραγράφου.
1 ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σελ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006 (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σελ. 
1.)

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενταχθούν οι παραγωγοί στη διαδικασία πρόληψης των αποβλήτων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στην πρώτη ανάγνωση, λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με το 
περιεχόμενο της έννοιας της ευθύνης του παραγωγού, όσον αφορά την πρόληψη των 
αποβλήτων, μεταξύ άλλων. Το Συμβούλιο έκανε εν μέρει δεκτό το σκεπτικό αυτό. Με την 
παρούσα τροπολογία επιχειρείται να προσδιορισθεί εκ νέου η ευθύνη του παραγωγού στο πεδίο 
της πρόληψης των αποβλήτων, με κάπως σαφέστερο τρόπο.

Τροπολογία 151
Thomas Ulmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 8α

Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
προωθήσουν την ανακύκλωση 
προϊόντων, ιδίως μέσω της κατάρτισης ή 
στήριξης πιστοποιημένων κέντρων και 
δικτύων επισκευής και 
επαναχρησιμοποίησης και μέσω της 
καθιέρωσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, 
των κατάλληλων προδιαγραφών για τις 
διαδικασίες και τα προϊόντα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
και άλλα μέτρα για να προωθήσουν την 
επαναχρησιμοποίηση, όπως, για 
παράδειγμα, χρήση οικονομικών μέσων, 
κριτήρια προμηθειών, ποσοτικούς 
στόχους ή απαγορεύσεις της κυκλοφορίας 
ορισμένων προϊόντων στην αγορά.

2. α) Για να επιτευχθεί ο στόχος της 
σημαντικής αύξησης του ποσοστού των 
αποβλήτων που ετοιμάζεται για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
μέχρι το 2010, η Επιτροπή πρέπει πρώτα 
να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση των 
επιπτώσεων.
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β) ο συγκεκριμένος στόχος που μπορεί να 
τεθεί στη βάση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης της Επιτροπής, πρέπει να 
αποφασισθεί από τα κράτη μέλη.

γ) Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2015, η Επιτροπή πρέπει να έχει 
αξιολογήσει την πρόοδο που έχουν 
πραγματοποιήσει τα κράτη μέλη και να 
έχει υποβάλει προτάσεις για την 
εφαρμογή βελτιώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

ii

Τροπολογία 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 8α
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση 
προϊόντων, ιδίως μέσω της κατάρτισης 
και στήριξης δικτύων 
επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και 
καθιερώνοντας όπου χρειάζεται τη 
σχετική διεργασία και τις προδιαγραφές 
προϊόντων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
και άλλα μέτρα για να προωθήσουν την 
επαναχρησιμοποίηση, μεταξύ άλλων, 
χρήση οικονομικών μέσων, κριτήρια 
προμηθειών, ποσοτικούς στόχους ή 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας 
ορισμένων προϊόντων στην αγορά.
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2. Για την επίτευξη των στόχων της 
παρούσας οδηγίας και τη μετάβαση σε 
μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, 
με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των 
πόρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) μέχρι το 2020, η επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση οικιακών και 
παρομοίων αποβλήτων θα πρέπει να έχει 
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε βάρος·
β) μέχρι το 2020, η επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών 
και κατεδαφίσεων θα πρέπει να έχει 
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% σε βάρος.
Για τις χώρες με ποσοστό ανακύκλωσης 
κάτω από 5%, ή τις χώρες για τις οποίες 
δεν υπάρχουν επίσημα σύμφωνα με τα 
δεδομένα της Eurostat για το διάστημα 
2000-2005, μπορεί να επιτραπεί 
πενταετής παράταση της προθεσμίας για 
την επίτευξη των στόχων.
Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν τους στόχους 
των σημείων α) και β) και μελετούν το 
ενδεχόμενο ορισμού στόχων για τα 
βιομηχανικά απόβλητα, στη βάση 
έκθεσης της Επιτροπής που θα 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από σχετική 
πρόταση. Στην έκθεσή της η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στο 
πεδίο της επεξεργασίας αποβλήτων, 
καθώς και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα έχει ο ορισμός των 
στόχων.
Για την εναρμόνιση των 
χαρακτηριστικών και της παρουσίασης 
των παραγομένων στοιχείων, αλλά και για 
τη συμβατότητα των στοιχείων αυτών, τα 
κράτη μέλη τα υποβάλλουν στη βάση των 
προδιαγραφών του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2150/2002, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τις 
στατιστικές για τα απόβλητα1. Εάν είναι 
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αναγκαίο, η Επιτροπή, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2, της παρούσας 
οδηγίας, καθορίζει λεπτομερείς κανόνες 
για την επαλήθευση της συμμόρφωσης 
των κρατών μελών με τους στόχους της 
παρούσας παραγράφου. 
1 ΕΕ L 332, 9.12.2002, σ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006 (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1.)

Or. en

(πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 19 στο σχέδιο σύστασης,· ενσωματώθηκαν στο 
κείμενο οι λέξεις "και παρομοίων" (παράγραφος 2α) και αφαιρέθηκαν οι λέξεις "προετοιμασία 
για την" (παράγραφοι 2α και 2β). Με την παρούσα διατύπωσή του, το σχέδιο οδηγίας δεν 
εκφράζει με επαρκή σαφήνεια τις προτεραιότητες που ορίζει η θεματική στρατηγική. Η 
τροπολογία αυτή, που βασίζεται στις τροπολογίες 38/108/157/140/141 από την πρώτη 
ανάγνωση, επιδιώκει τη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Ωστόσο, η παράγραφος 2 της 
τροπολογίας αναδιατυπώθηκε, στη βάση νέων πληροφοριών από την Επιτροπή.

Τροπολογία 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 8α
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση 
προϊόντων, ιδίως μέσω της κατάρτισης 
και στήριξης δικτύων 
επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και 
καθιερώνοντας όπου χρειάζεται τη 
σχετική διεργασία και τις προδιαγραφές 
προϊόντων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
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και άλλα μέτρα για να προωθήσουν την 
επαναχρησιμοποίηση, μεταξύ άλλων, 
χρήση οικονομικών μέσων, κριτήρια 
προμηθειών, ποσοτικούς στόχους ή 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας 
ορισμένων προϊόντων στην αγορά.
2. Για την επίτευξη των στόχων της 
παρούσας οδηγίας και τη μετάβαση σε 
μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, 
με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των 
πόρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) μέχρι το 2020, η επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση οικιακών και 
παρομοίων αποβλήτων θα πρέπει να έχει 
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε βάρος·
β) μέχρι το 2020, η επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, αποβλήτων 
μεταποίησης και βιομηχανικών 
αποβλήτων θα πρέπει να έχει αυξηθεί 
τουλάχιστον κατά 70% σε βάρος.
Για τις χώρες με ποσοστό ανακύκλωσης 
κάτω από 5% σε κάποια από τις 
κατηγορίες αυτές, μπορεί να επιτραπεί 
πενταετής παράταση της προθεσμίας για 
την επίτευξη των στόχων.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την 
προώθηση ανακύκλωσης υψηλής 
ποιότητας και για το σκοπό αυτό 
καθιερώνουν συστήματα ξεχωριστής 
συλλογής, όπου τούτο απαιτείται 
προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των αναγκαίων ποιοτικών προτύπων 
στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.
Έως το 2015 τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθιερώσουν συστήματα χωριστής 
συλλογής για τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, 
υφαντουργικά προϊόντα, άλλα 
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, έλαια και 
επικίνδυνα απόβλητα. Τούτο ισχύει με 
την επιφύλαξη της υφισταμένης ή 
μελλοντικής νομοθεσίας περί κατηγοριών 



AM\712783EL.doc 33/118 PE402.912v01-00

EL

αποβλήτων ή των απαιτήσεων του 
άρθρου 18.
Για την εναρμόνιση των 
χαρακτηριστικών και της παρουσίασης 
των παραγομένων στοιχείων, αλλά και για 
τη συμβατότητα των στοιχείων αυτών, τα 
κράτη μέλη τα υποβάλλουν στη βάση των 
προδιαγραφών του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2150/2002, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τις 
στατιστικές για τα απόβλητα1. Εάν είναι 
αναγκαίο, η Επιτροπή, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2, της παρούσας 
οδηγίας, καθορίζει λεπτομερείς κανόνες 
για την επαλήθευση της συμμόρφωσης 
των κρατών μελών με τους στόχους της 
παρούσας παραγράφου. 
1 ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σελ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1893/2006 (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σελ. 
1.)

Or. en

(Επαναφορά των τροπολογιών 38, 108, 157, 140 και 141 από την πρώτη ανάγνωση σε 
τροποποιημένη μορφή)

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα μεταποίησης και τα βιομηχανικά απόβλητα αποτελούν σημαντικό μέρος του 
συνόλου των αποβλήτων. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα οικιακά απόβλητα, παράγονται σε πολύ 
ομοιογενέστερη μορφή και, συνεπώς, κάνουν δυνατή την ανακύκλωσή τους σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ό,τι τα οικιακά και παρόμοια απόβλητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν 
σχετικές εκθέσεις στο πλαίσιο του κανονισμού για τις στατιστικές περί αποβλήτων και, 
συνεπώς, θα είναι διαθέσιμη η αναγκαία βάση για τον έλεγχο της συμμόρφωσης. Πρέπει επίσης 
να υπάρχουν σαφείς διατάξεις για τη χωριστή συλλογή.
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Τροπολογία 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 8 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 8α
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση 
προϊόντων, ιδίως μέσω της κατάρτισης 
και στήριξης δικτύων 
επαναχρησιμοποιήσης και επισκευής και 
καθιερώνοντας όπου χρειάζεται τη 
σχετική διεργασία και τις προδιαγραφές 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν και άλλα μέτρα για να 
προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση, 
μεταξύ άλλων, χρήση οικονομικών 
μέσων, κριτήρια προμηθειών, ποσοτικούς 
στόχους ή απαγορεύσεις της κυκλοφορίας 
ορισμένων προϊόντων στην αγορά.
2. Για την επίτευξη των στόχων της 
παρούσας οδηγίας και τη μετάβαση σε 
μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, 
με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των 
πόρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) μέχρι το 2020, η επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση οικιακών και 
παρομοίων αποβλήτων θα πρέπει να έχει 
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε βάρος·
β) μέχρι το 2020, η επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, αποβλήτων 
μεταποίησης και βιομηχανικών 
αποβλήτων θα πρέπει να έχει αυξηθεί 
τουλάχιστον κατά 70% σε βάρος.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρατείνουν την προθεσμία της 
παραγράφου 2 μέχρι το 2025 το αργότερο, 
εάν πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:
(i) το συνολικό κόστος θα ήταν 
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δυσανάλογο σε σχέση με το όφελος, 
εξαιτίας των πολύ χαμηλών επιπέδων 
ανακύκλωσης κατά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας·
(ii) έχουν ληφθεί μέτρα που εξασφαλίζουν 
την επίτευξη των ελάχιστων επιπέδων 
ανακύκλωσης της παραγράφου 2, το 
αργότερο μέχρι το 2025· και 
(iii) η παράταση της προθεσμίας 
αναφέρεται ρητά στα σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 25, 
παράγραφος 1.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση 
αυτή στην Επιτροπή πριν παρατείνουν 
την προθεσμία.

Or. en

(Επαναφορά των τροπολογιών 38, 108, 157, 140 και 141 από την πρώτη ανάγνωση σε 
τροποποιημένη μορφή)

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας δεν εκφράζει με επαρκή σαφήνεια τις προτεραιότητες που ορίζει η θεματική 
στρατηγική. Η τροπολογία αυτή, που βασίζεται σε τροπολογίες του ΕΚ από την πρώτη 
ανάγνωση, επιδιώκει τη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Έτσι, η παράγραφος 2 
επαναδιατυπώθηκε όσον αφορά τον ορισμό των στερεών αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που δόθηκαν από την Επιτροπή, σε οικιακά και παρόμοια απόβλητα, διατηρώντας 
ταυτόχρονα πλήρως τους στόχους για τα απόβλητα μεταποίησης και τα βιομηχανικά απόβλητα, 
καθώς και για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Τροπολογία 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 11 Άρθρο 3α
Ιεράρχηση αποβλήτων Ιεράρχηση αποβλήτων

1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων 
ισχύει ως κατευθυντήρια αρχή η 
ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα 

1. 1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
αποβλήτων ισχύει ως γενικός κανόνας η 
ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα 
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απόβλητα: απόβλητα:
α) πρόληψη, α) α) πρόληψη και μείωση·

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, β) επαναχρησιμοποίηση,
γ) ανακύκλωση, γ) ανακύκλωση,

δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση 
ενέργειας, και

δ) άλλα μέτρα ανάκτησης και,

ε) διάθεση. 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.

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 την αξιολόγηση του κύκλου ζωής σε 
σχέση με τις συνολικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων 
αποβλήτων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 
γενικές αρχές της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της 
αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της 
οικονομικής βιωσιμότητας, της 
προστασίας των πόρων καθώς και τον 
γενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην 
υγεία των ανθρώπων, στην οικονομία και 
στην κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 
και 10.

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, καθώς και 
με το Φόρουμ Διαβουλεύσεων για τα 
Απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 34α.

Or. en

(Τροπολογία που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση και από την οποία αξίζει να διατηρηθεί η 
αναφορά σε μια αξιολόγηση του κύκλου ζωής, καθώς και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων 

παραγόντων, περιλαμβανομένου του Φόρουμ Διαβουλεύσεων για τα Απόβλητα)

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η ιεράρχηση των αποβλήτων να ισχύει ως γενικός κανόνας, σύμφωνα με την 
τροπολογία που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να τονισθεί η αναφορά στην 
ιεράρχηση των αποβλήτων στο άρθρο 3 α, για την καλύτερη συμμόρφωση με όλες τις 
απαιτήσεις της οδηγίας. 
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Τροπολογία 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση 
ενέργειας, και

δ) άλλου είδους ανάκτηση, και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 14 όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 157
Duarte Freitas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 –  παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον 
αφορά τα απόβλητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα ώστε 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.

2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον 
αφορά τα απόβλητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν τις 
εναλλακτικές δυνατότητες που επιλέγονται 
για να παράγουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. 
Αυτό ενδέχεται να απαιτεί ειδικές ροές 
αποβλήτων που παρεκκλίνουν από την 
ιεράρχηση εφόσον αυτό δικαιολογείται 
από την αξιολόγηση του κύκλου ζωής σε 
σχέση με τις συνολικές επιπτώσεις σε όλη 
τη διαδρομή από τη χρήση των 
πρωτογενών πόρων μέχρι την παραγωγή 
και τη διαχείριση τέτοιων αποβλήτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της κοινής θέσης για τον κύκλο ζωής θα οδηγούσε στον κατακερματισμό των 
προσεγγίσεων όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη. Οι αξιολογήσεις 
κύκλου ζωής (ΑΚΖ), αντίθετα, προσδιορίζονται από προδιαγραφές και θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την αιτιολόγηση μιας εξαίρεσης από την ιεράρχηση της διαχείρισης των 
αποβλήτων, εφόσον χρησιμοποιούνται με διαφάνεια και έχουν επαρκώς ευρύ πεδίο εφαρμογής, 
όπου θα περιλαμβάνεται και η απόκτηση πρώτων υλών στην Ευρώπη ή έξω από αυτήν, ώστε να 
αποφευχθεί η απλή μετατόπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Τροπολογία 158
Gyula Hegyi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 –  παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον 
αφορά τα απόβλητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα ώστε 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.

2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον 
αφορά τα απόβλητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν τις 
εναλλακτικές δυνατότητες που επιλέγονται 
για να 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την ιεράρχηση των αποβλήτων, οι σκοποί της μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν 
υποστηρίζονται από τα κατάλληλα εθνικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται όταν τα κράτη 
μέλη είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν, και όχι μόνο να προωθούν, τις εναλλακτικές λύσεις 
που προσφέρουν το βέλτιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.
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Τροπολογία 159
Dorette Corbey

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 11α
Απομάκρυνση εμποδίων

1. Έχοντας κατά νου την προστασία της 
υγείας και του περιβάλλοντος, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
την απομάκρυνση των εμποδίων στην 
πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση, τόσο στην ισχύουσα 
νομοθεσία, όσο και στις διαδικασίες 
αδειοδότησης.
2. Όταν τα εμπόδια προκύπτουν από την 
κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη 
επισημαίνουν το γεγονός στην Επιτροπή 
χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή, 
έχοντας κατά νου την προστασία της 
υγείας και του περιβάλλοντος, ερμηνεύει 
την ισχύουσα νομοθεσία κατά τρόπον 
ώστε να προσφέρεται ο μέγιστος δυνατός 
χώρος για την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση και, όπου χρειάζεται, 
προτείνει προσαρμογές.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Μετά την έναρξη ισχύος νέων νομοθετημάτων, έχει γίνει σαφές ότι η νομοθεσία θέτει διαρκώς 
περισσότερα εμπόδια στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Στη δεύτερη ανάγνωση 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση αυτή. Μερικές φορές είναι δύσκολη η τοποθέτηση στην 
αγορά προϊόντων που έχουν κατασκευασθεί με ανακυκλωμένα υλικά. Φυσικά, πρέπει να 
προστατευθεί το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Η απομάκρυνση των εμποδίων θα αποτελέσει 
μέρος της προσπάθειας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
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Τροπολογία 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 11
Ιεράρχηση αποβλήτων

διαγράφεται

1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των 
αποβλήτων ισχύει ως κατευθυντήρια 
αρχή η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά 
τα απόβλητα:
α) πρόληψη,
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 λαμβάνουν υπόψη τις 
γενικές αρχές της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της 
αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της 
οικονομικής βιωσιμότητας, της 
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, η ιεράρχηση των αποβλήτων βρισκόταν στο άρθρο 1. Η 
τροπολογία αυτή συνδέεται με την προηγούμενη τροπολογία, που μεταφέρει το κείμενο για την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροπολογιών 21 και 22, από το άρθρο 11, 
όπου την είχε τοποθετήσει το Συμβούλιο, στο νέο άρθρο 3α. Κατά συνέπεια, το άρθρο 11 πρέπει 
να διαγραφεί.

Τροπολογία 161
Riitta Myller

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 12, παράγραφος 2 – νέο εδάφιο μετά το δεύτερο εδάφιο.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ωστόσο, αυτή η κατανομή των δαπανών 
δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη 
λειτουργία της ατομικής ευθύνης κάθε 
παραγωγού, στη βάση της οποίας ο 
αρχικός κατασκευαστής του εξοπλισμού 
πρέπει να βαρύνεται με το κόστος που 
έχει το τέλος του κύκλου ζωής του δικού 
του προϊόντος και, με τον τρόπο αυτόν, 
να έχει πρόσβαση σε κίνητρα για την 
καλύτερη σχεδίαση των προϊόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων δεν πρέπει να υπονομεύει την ατομική 
ευθύνη κάθε παραγωγού, όπως επιβάλλει η οδηγία ΑΗΗΗΕ. Αυτή η ακέραιη εφαρμογή της 
ατομικής ευθύνης κάθε παραγωγού είναι σημαντική για την προώθηση της καινοτομίας και του 
οικολογικού σχεδιασμού.
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Τροπολογία 162
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να 
προστατεύουν το δίκτυο τους, τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιορίζουν τις 
εισερχόμενες αποστολές αποβλήτων που 
προορίζονται για αποτεφρωτήρες 
ταξινομημένους ως ανάκτηση, εφόσον 
έχει καταστεί σαφές ότι οι αποστολές 
αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση 
των εθνικών αποβλήτων ή την 
επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν 
συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα 
κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή δεν πρέπει να δημιουργεί εξαιρέσεις στον κανονισμό για τη μεταφορά των 
αποβλήτων (αριθ. 1013/2006).

Τροπολογία 163
María Sornosa Martínez

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το 
δίκτυό τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το 
περιβάλλον ή το δίκτυό τους, τα κράτη 
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περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων που προορίζονται για 
αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως 
ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι 
οι αποστολές αυτές θα είχαν ως συνέπεια 
τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την 
επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν 
συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα 
κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.

μέλη μπορούν να περιορίζουν τις 
εισερχόμενες αποστολές αποβλήτων που 
προορίζονται για αποτεφρωτήρες, εφόσον 
έχει καταστεί σαφές ότι οι αποστολές 
αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση των 
εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία 
τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με τα 
εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση 
αυτή στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να περιορίσουν τις 
εξερχόμενες αποστολές αποβλήτων για 
περιβαλλοντικούς λόγους, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό δεν είναι αναγκαίο. Πρέπει να καλύπτονται όλοι οι αποτεφρωτήρες, 
ανεξάρτητα από την ταξινόμησή τους. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
αρνούνται την εισαγωγή αποβλήτων στους αποτεφρωτήρες τους, για περιβαλλοντικούς λόγους 
(π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων και τοξικής τέφρας).

Τροπολογία 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το 
δίκτυό τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων που προορίζονται για 
αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως 
ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι 
οι αποστολές αυτές θα είχαν ως συνέπεια 
τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την 
επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν 
συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το 
δίκτυό τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων που προορίζονται για 
αποτεφρωτήρες, εφόσον έχει καταστεί 
σαφές ότι οι αποστολές αυτές θα είχαν ως 
συνέπεια τη διάθεση των εθνικών 
αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τα εθνικά σχέδια 
διαχείρισης αποβλήτων. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν την απόφαση αυτή στην 
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την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα 
κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.

Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης 
να περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού, στην κατεύθυνση της τροπολογίας 
83 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα επαναταξινομήσει ορισμένες εγκαταστάσεις καύσης οικιακών 
αποβλήτων ως εργασίες ανάκτησης, ακόμη κι αν δεν είναι σύμφωνες με την βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία. Αυτή η επαναταξινόμηση θα προσελκύσει και άλλες επενδύσεις σε αποτεφρωτές και 
ως εκ τούτου θα υπονομέυσει τις επενδύσεις που χρειάζονται για εργασίες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια και φυσικούς 
πόρους σε σχέση με την αποτέφρωση. Συνεπώς αυτή η επαναταξινόμηση πρέπει να διαγραφεί 
από την κοινή θέση του Συμβουλίου. Τέτοια θέματα αποδοτικότητας θα αντιμετωπισθούν 
καλύτερα με την αναθεώρηση της οδηγίας ΟΠΕΡ και της οδηγίας σχετικά με την αποτέφρωση 
των αποβλήτων.

Τροπολογία 165
Riitta Myller

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το 
δίκτυό τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων που προορίζονται για 
αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως 
ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι 
οι αποστολές αυτές θα είχαν ως συνέπεια 
τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την 
επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν 
συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα 

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το 
περιβάλλον ή το δίκτυό τους, τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιορίζουν τις 
εισερχόμενες αποστολές αποβλήτων που 
προορίζονται για αποτεφρωτήρες, εφόσον 
έχει καταστεί σαφές ότι οι αποστολές 
αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση των 
εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία 
τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με τα 
εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση 
αυτή στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη 
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κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.

δύνανται επίσης να περιορίσουν τις 
εξερχόμενες αποστολές αποβλήτων για 
περιβαλλοντικούς λόγους, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό δεν είναι αναγκαίο. Πρέπει να καλύπτονται όλοι οι αποτεφρωτήρες, 
ανεξάρτητα από την ταξινόμησή τους. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
αρνούνται την εισαγωγή αποβλήτων στους αποτεφρωτήρες τους, για περιβαλλοντικούς λόγους 
(π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων και τοξικής τέφρας).

Τροπολογία 166
Holger Krahmer

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη 
εάν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, για 
να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και 
κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων 
διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων 
για την ανάκτηση σύμμεικτων αστικών 
αποβλήτων τα οποία συλλέγονται από 
νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή 
καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά 
απόβλητα από άλλους παραγωγούς, 
λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές.

Στο εσωτερικό της Κοινότητας τα 
απόβλητα υφίστανται επεξεργασία με 
τρόπο όσο το δυνατόν ασφαλέστερο για 
το περιβάλλον. 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 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 κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 11 της οδηγίας 
96/61/ΕΚ, που στο εξής αναφέρονται ως 
οι "βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό 
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(ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να 
προστατεύουν το δίκτυο τους, τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιορίζουν τις 
εισερχόμενες αποστολές αποβλήτων που 
προορίζονται για αποτεφρωτήρες 
ταξινομημένους ως ανάκτηση, εφόσον 
έχει καταστεί σαφές ότι οι αποστολές 
αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση 
των εθνικών αποβλήτων ή την 
επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν 
συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα 
κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.
2. Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τρόπο που 
να επιτρέπει στην Κοινότητα, ως σύνολο, 
να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της 
διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης 
των αποβλήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, και να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να κινηθούν χωριστά προς τον 
στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των 
γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης 
για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για 
ορισμένους τύπους αποβλήτων.
3. Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των 
αποβλήτων ή την ανάκτηση των 
αποβλήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε μία από τις πλησιέστερες 
κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη 
χρησιμοποίηση των καταλληλότερων 
μεθόδων και τεχνολογιών έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας.

4. Οι αρχές της εγγύτητας και της 
αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει το 
πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων 
τελικής ανάκτησης στο έδαφός του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 109 στην πρώτη ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 
2007.

Τροπολογία 167
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη 
εάν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, για 
να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και 
κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων 
διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων 
για την ανάκτηση σύμμεικτων αστικών 
αποβλήτων τα οποία συλλέγονται από 
νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή 
καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά 
απόβλητα από άλλους παραγωγούς, 
λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές.

Στο εσωτερικό της Κοινότητας τα 
απόβλητα υφίστανται επεξεργασία με 
τρόπο όσο το δυνατόν ασφαλέστερο για 
το περιβάλλον. 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 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 κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 11 της οδηγίας 
96/61/ΕΚ, που στο εξής αναφέρονται ως 
οι "βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το 
δίκτυο τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων που προορίζονται για 
αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως 
ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι 
οι αποστολές αυτές θα είχαν ως συνέπεια 
τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την 
επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν 
συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006, για να προστατεύουν το 
δίκτυο τους, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τις εισερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων που προορίζονται για 
αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως 
ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι 
οι αποστολές αυτές θα είχαν ως συνέπεια 
τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την 
επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν 
συνάδει με τα εθνικά σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
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την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα 
κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.

την απόφαση αυτή στην Επιτροπή. Τα 
κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
περιορίσουν τις εξερχόμενες αποστολές 
αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006. 

2. Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τρόπο που 
να επιτρέπει στην Κοινότητα, ως σύνολο, 
να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της 
διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης 
των αποβλήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, και να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να κινηθούν χωριστά προς τον 
στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των 
γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης 
για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για 
ορισμένους τύπους αποβλήτων.
3. Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των 
αποβλήτων ή την ανάκτηση των 
αποβλήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε μία από τις πλησιέστερες 
κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη 
χρησιμοποίηση των καταλληλότερων 
μεθόδων και τεχνολογιών έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας.
4. Οι αρχές της εγγύτητας και της 
αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει το πλήρες 
φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής 
ανάκτησης στο έδαφός του.

Η αρχή της εγγύτητας δεν συνεπάγεται ότι 
κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει το 
πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής 
ανάκτησης στο έδαφός του.

Or. en

(Τροπολογία 109 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση αποβλήτων στην Κοινότητα δεν πρέπει να ορίζεται από εθνικά σύνορα αλλά από 
την πλέον ενδεδειγμένη για το περιβάλλον επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου της μεταφοράς των αποβλήτων). Η εσωτερική αγορά του ήταν 
ανέκαθεν κινητήρια δύναμη για υψηλά και εναρμονισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρέπει 
επομένως να υποστηριχτεί. Επιπλέον, η εσωτερική αγορά εγγυάται επίσης οικονομικώς χρηστή 
διαχείριση των αποβλήτων.
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Τροπολογία 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Οι αρχές της εγγύτητας και της 
αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει το 
πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων 
τελικής ανάκτησης στο έδαφός του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα παράγραφος που προσέθεσε το Συμβούλιο πρέπει να διαγραφεί, για να 
προστατευθούν οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας.

Τροπολογία 169
Riitta Myller

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Οι αρχές της εγγύτητας και της 
αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει το 
πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων 
τελικής ανάκτησης στο έδαφός του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το νέο κείμενο, που εισήγαγε το Συμβούλιο στην κοινή θέση, υπονομεύει το βασικό 
μήνυμα της οδηγίας και συνολικά της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα, δηλαδή ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναζητούν τη μέγιστη δυνατή εγγύτητα και αυτάρκεια στη διαχείριση 
των αποβλήτων.
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Τροπολογία 170
Anne Laperrouze

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα 
επικίνδυνα απόβλητα δεν αναμειγνύονται 
ούτε με άλλες κατηγορίες επικίνδυνων 
αποβλήτων ούτε με άλλα απόβλητα, 
ουσίες ή υλικά. Η ανάμειξη περιλαμβάνει 
την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.

1. Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων 
αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται μέσω 
της αραίωσης ή της ανάμιξης των 
αποβλήτων με σκοπό τη μείωση των 
αρχικών συγκεντρώσεων ρύπων κάτω 
από τις οριακές τιμές για το 
χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως 
επικίνδυνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα κατάθεση της τροπολογίας 46 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 171
Mojca Drčar Murko

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – νέο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Απαγορεύεται η αραίωση αποβλήτων με 
μοναδικό στόχο την παράκαμψη των 
ανωτάτων ορίων ή των περιορισμών που 
επιβάλλονται από άλλα νομοθετήματα, ή 
των κριτηρίων για την αποδοχή 
αποβλήτων, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στις άδειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι η απαγόρευση της ανάμιξης επικίνδυνων αποβλήτων θα ισχύει 
και για την αραίωσή τους. Ωστόσο, ο ορισμός χρειάζεται περαιτέρω αποσαφήνιση, όσον αφορά 
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την πρακτική σημασία της απαγόρευσης.

Τροπολογία 172
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 στοιχείο (γ α) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ α) ο χειρισμός που θα επιλέγεται για το 
μίγμα πρέπει να βασίζεται στην πιο 
επικίνδυνη από τις ουσίες που περιέχει το 
μίγμα, ή θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
κάθε επικίνδυνο απόβλητο που θα 
χρησιμοποιηθεί στο μίγμα μπορεί να 
υποστεί χωριστό χειρισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφόσον η μίξη επιτρέπεται ως εξαίρεση, οι διατάξεις πρέπει να είναι αυστηρότερες ώστε να 
εξασφαλίζεται ο χωριστός χειρισμός κάθε είδους επικίνδυνου αποβλήτου που περιέχεται στο 
μίγμα, και να προστατεύεται το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Τροπολογία 173
Anne Laperrouze

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την 
ανάμειξη υπό τον όρον ότι:

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την 
ανάμειξη υπό τον όρον ότι:

α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται 
από οργανισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 20,

α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται 
από οργανισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει 
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 20,

β) πληρούνται οι όροι του άρθρου 10 και 
δεν αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις 
της διαχείρισης των αποβλήτων στην 

β) πληρούνται οι όροι του άρθρου 10 και 
δεν αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις 
της διαχείρισης των αποβλήτων στην 
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ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,
γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

γ) οι σχετικές εργασίες ακολουθούν τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, και
γ α) ο επιλεγόμενος χειρισμός για τα 
μίγματα αποβλήτων πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι μπορεί να χειρισθεί 
χωριστά κάθε απόβλητο του μίγματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της αραίωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  Ο βασικός κίνδυνος της αραίωσης είναι το ενδεχόμενο 
χειρισμού των αποβλήτων με λανθασμένες (ανεπαρκείς) διαδικασίες. Αν όμως δεν ορίζεται η 
"αραίωση", η διάταξη αυτή μένει ανούσια. Η νέα αυτή τροπολογία δικαιολογείται από ένα νέο 
στοιχείο που προσέθεσε το Συμβούλιο, δηλαδή ότι η μίξη περιλαμβάνει και την αραίωση 
επικίνδυνων αποβλήτων.

Τροπολογία 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 2α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Εάν η ανάμιξη έχει επιτραπεί στη 
βάση της παραγράφου 2, τα απόβλητα 
συνεχίζουν να θεωρούνται επικίνδυνα 
ακόμη και αν η συγκέντρωση ρύπων μετά 
την ανάμιξη βρίσκεται κάτω από τα όρια 
για τον χαρακτηρισμό του αποβλήτου ως 
επικίνδυνου.

Or. en

(Επαναφορά της τροπολογίας 46 από την πρώτη ανάγνωση, σε τροποποιημένη μορφή)

Αιτιολόγηση

Εφόσον η μίξη δεν απαγορεύεται εντελώς, πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι ακόμη και αν αυτή 
καλύπτεται από την εξαίρεση της παραγράφου 2, τα απόβλητα που προκύπτουν θα συνεχίσουν 
να θεωρούνται επικίνδυνα.
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Τροπολογία 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν το διαχωρισμό των 
επικίνδυνων συστατικών σε όλα τα 
ρεύματα αποβλήτων, πριν από τη 
διοχέτευση των αποβλήτων στην αλυσίδα 
ανάκτησης

Or. en

(Επαναφορά της τροπολογίας 54 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός των επικίνδυνων συστατικών, όπου είναι δυνατό, βελτιώνει τις δυνατότητες 
ανάκτησης. Τα επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αφαιρούνται από τον οικονομικό κύκλο, ώστε 
να μη ρυπαίνουν νέα προϊόντα μετά την ανάκτησή τους.

Τροπολογία 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) η επεξεργασία των απόβλητων 
ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11,

β) η επεξεργασία των απόβλητων 
ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
1 και 10 και, όποτε αυτό είναι δυνατό, 
προτιμάται η αναγέννηση,

Or. en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 56 από την πρώτη ανάγνωση)
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τον στόχο να καταστεί η ΕΕ μια "κοινωνία της 
ανακύκλωσης", η προτεραιότητα που αποδίδεται στην αναγέννηση πρέπει να διατυπώνεται 
σαφώς.

Τροπολογία 177
Evangelia Tzampazi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) η επεξεργασία των απόβλητων 
ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11,

β) η επεξεργασία των απόβλητων 
ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11 και, όποτε αυτό είναι δυνατό, 
προτιμάται η αναγέννηση,

Or. en

Τροπολογία 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) η επεξεργασία των απόβλητων 
ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11,

β) η επεξεργασία των απόβλητων 
ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11 και, όποτε αυτό είναι δυνατό, 
προτιμάται η αναγέννηση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η προτεραιότητα που δίνεται σήμερα στην ανακύκλωση 
υλικών των απόβλητων ελαίων θα διατηρηθεί παρά την κατάργηση της οδηγίας για τα 
απόβλητα έλαια. Τούτο συμβαδίζει με τον δεδηλωμένο στόχο να καταστεί η ΕΕ "κοινωνία 
ανακύκλωσης".
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Τροπολογία 179
Mojca Drčar Murko

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) η επεξεργασία των απόβλητων 
ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11,

β) η επεξεργασία των απόβλητων 
ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11 και, όποτε αυτό είναι δυνατό, 
προτιμάται η αναγέννηση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η προτεραιότητα που δίνεται σήμερα στην ανακύκλωση 
υλικών των απόβλητων ελαίων θα διατηρηθεί παρά την κατάργηση της οδηγίας για τα 
απόβλητα έλαια. Τούτο συμβαδίζει με τον δεδηλωμένο στόχο να καταστεί η ΕΕ "κοινωνία 
ανακύκλωσης".

Τροπολογία 180
Evangelia Tzampazi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και 
οικονομικά βιώσιμο, τα απόβλητα 
ορυκτέλαια με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται και τα 
απόβλητα ορυκτέλαια δεν αναμειγνύονται 
με άλλα είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η 
ανάμειξη αυτή εμποδίζει την επεξεργασία 
τους.

γ) εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τα 
απόβλητα ορυκτέλαια με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται και τα 
απόβλητα ορυκτέλαια δεν αναμειγνύονται 
με άλλα είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η 
ανάμειξη αυτή εμποδίζει την επεξεργασία 
τους.

Or. en



PE402.912v01-00 56/118 AM\712783EL.doc

EL

Τροπολογία 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και 
οικονομικά βιώσιμο, τα απόβλητα 
ορυκτέλαια με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται και τα 
απόβλητα ορυκτέλαια δεν αναμειγνύονται 
με άλλα είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η 
ανάμειξη αυτή εμποδίζει την επεξεργασία 
τους.

γ) εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τα 
απόβλητα ορυκτέλαια με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται και τα 
απόβλητα ορυκτέλαια δεν αναμειγνύονται 
με άλλα είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η 
ανάμειξη αυτή εμποδίζει την επεξεργασία 
τους.

Or. en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 56 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της οικονομικής βιωσιμότητας είναι απαράδεκτο. Η διάλυση πλοίων στο 
Μπανγκλαντές είναι οικονομικά βιώσιμη, είναι όμως καταστροφική από άποψη περιβάλλοντος 
και υγείας. Η αποτέφρωση χαρτιού ή βιολογικών αποβλήτων είναι οικονομικά βιώσιμη αλλά, 
από περιβαλλοντική άποψη, δεν έχει νόημα. Όσον αφορά τη διάταξη για τη μη ανάμιξη, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η τεχνική δυνατότητα μιας τέτοιας μεταχείρισης.

Τροπολογία 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εάν τα απόβλητα ορυκτέλαια 
υπόκεινται, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, σε απαιτήσεις αναγέννησης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα 
εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια 
αναγεννώνται εφόσον αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό και, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, να 

3. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα 
άρθρα 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
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περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
των αποβλήτων ορυκτελαίων.

των αποβλήτων ορυκτελαίων.

Or. en

(Συνέπεια της επαναφοράς της τροπολογίας 56 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τον στόχο να καταστεί η ΕΕ μια "κοινωνία της 
ανακύκλωσης", η προτεραιότητα που αποδίδεται στην αναγέννηση πρέπει να διατυπώνεται 
σαφώς. Εφόσον η προτίμηση αυτή αποτελεί κοινοτική απαίτηση, δεν χρειάζονται πια σχετικές 
απαιτήσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία 183
Evangelia Tzampazi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εάν τα απόβλητα ορυκτέλαια 
υπόκεινται, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, σε απαιτήσεις αναγέννησης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα 
εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια 
αναγεννώνται εφόσον αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό και, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, να 
περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
των αποβλήτων ορυκτελαίων.

3. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα 
άρθρα 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
των αποβλήτων ορυκτελαίων.

Or. en
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Τροπολογία 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εάν τα απόβλητα ορυκτέλαια 
υπόκεινται, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, σε απαιτήσεις αναγέννησης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα 
εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια 
αναγεννώνται εφόσον αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό και, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, να 
περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
των αποβλήτων ορυκτελαίων.

3. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα 
άρθρα 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
των αποβλήτων ορυκτελαίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η προτεραιότητα που δίνεται σήμερα στην ανακύκλωση 
υλικών των απόβλητων ελαίων θα διατηρηθεί παρά την κατάργηση της οδηγίας για τα 
απόβλητα έλαια. Τούτο συμβαδίζει με τον δεδηλωμένο στόχο να καταστεί η ΕΕ "κοινωνία 
ανακύκλωσης".

Τροπολογία 185
Mojca Drčar Murko

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εάν τα απόβλητα ορυκτέλαια 
υπόκεινται, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, σε απαιτήσεις αναγέννησης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα 
εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια 

3. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα 
άρθρα 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
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αναγεννώνται εφόσον αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό και, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, να 
περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
των αποβλήτων ορυκτελαίων.

επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
των αποβλήτων ορυκτελαίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελαφρά τροποποίηση του άρθρου 18, παρ. 3, ώστε να γίνει συμβατό με το αναδιατυπωμένο 
άρθρο 18, παρ. 1, σημείο β).

Τροπολογία 186
Horst Schnellhardt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εάν τα απόβλητα ορυκτέλαια 
υπόκεινται, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, σε απαιτήσεις αναγέννησης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα 
εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια 
αναγεννώνται εφόσον αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό και, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, να 
περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή 
αποβλήτων ορυκτελαίων από την 
επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση 
των αποβλήτων ορυκτελαίων.

3. Στο βαθμό που πληρούνται οι τεχνικές, 
οικονομικές και οργανωτικές 
προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για να δοθεί 
προτεραιότητα στην επεξεργασία των 
αποβλήτων ορυκτελαίων με αναγέννηση. 
Συνεπώς, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τη 
διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων 
ορυκτελαίων από την επικράτειά τους σε 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης ώστε να δίνεται 
προτεραιότητα στην αναγέννηση των 
αποβλήτων ορυκτελαίων. 

Or. de
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(Η πρώτη φράση προέρχεται από το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 75/439/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Διατηρείται η προτεραιότητα που δίδεται από την οδηγία 75/439 στην αναγέννηση απόβλητων 
ελαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, τη στιγμή που ο πόρος 
βρίσκεται σε τροχιά εξάντλησης, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες 
πηγές. Η παγκόσμια σημασία του πετρελαίου κάνει επείγουσα την ανάγκη διατήρησης αυτής της 
προτεραιότητας.

Τροπολογία 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Βιολογικά απόβλητα Συλλογή και χρησιμοποίηση των 
βιολογικών αποβλήτων

1. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά 
απόβλητα.
2. Το αργότερο ...*, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα σύστημα 
για τη χωριστή συλλογή των βιολογικών 
αποβλήτων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν:

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν:

α) τη χωριστή συλλογή βιολογικών 
αποβλήτων,

β) την επεξεργασία των βιολογικών 
αποβλήτων κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας,

β) την επεξεργασία των βιολογικών 
αποβλήτων κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας,

γ) τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών 
υλικών παραγόμενων από βιολογικά 
απόβλητα.

γ) τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών 
υλικών παραγόμενων από βιολογικά 
απόβλητα.

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, 
προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν 

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, 
προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν 
χρειασθεί.
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χρειασθεί.
Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να είναι σαφέστερος και πιο ολοκληρωμένος από 
ό,τι το κείμενο της κοινής θέσης.

Τροπολογία 188
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Βιολογικά απόβλητα Συλλογή και χρησιμοποίηση των 
βιολογικών αποβλήτων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν:

1. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά 
απόβλητα.

α) τη χωριστή συλλογή βιολογικών 
αποβλήτων,

2. Για την υλοποίηση των στόχων που 
καθορίζονται στο άρθρο 1, τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν, έως τις ...*, σύστημα 
χωριστής συλλογής των βιολογικών 
αποβλήτων.

β) την επεξεργασία των βιολογικών 
αποβλήτων κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας,
γ) τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών 
υλικών παραγόμενων από βιολογικά 
απόβλητα.
Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, 
προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν 
χρειασθεί.

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 112 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ

Τα βιολογικά απόβλητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των 
εκπομπών μεθανίου. Ακόμη, η ανάκτηση των βιολογικών αποβλήτων συμβάλλει στην 
προστασία πόρων που, σε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στη θέση τους. Θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά απόβλητα.

Τροπολογία 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα
μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 10, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν:

α) τη χωριστή συλλογή βιολογικών 
αποβλήτων,

α) την καθιέρωση συστημάτων χωριστής 
συλλογής βιολογικών αποβλήτων,

β) την επεξεργασία των βιολογικών 
αποβλήτων κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας,

β) την επεξεργασία των βιολογικών 
αποβλήτων κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας,

γ) τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών 
υλικών παραγόμενων από βιολογικά 
απόβλητα.

γ) τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών 
υλικών παραγόμενων από βιολογικά 
απόβλητα.

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, 
προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν 
χρειασθεί.

Θεσπίζονται ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας για τη συλλογή και την 
επεξεργασία, καθώς και ποιοτικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια, 
περιλαμβανομένων ανωτάτων ορίων 
ρύπων για τη χρήση περιβαλλοντικά 
ασφαλών υλικών που παράγονται από 
βιολογικά απόβλητα, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2. 
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Το αργότερο ...*, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τους 
ελάχιστους στόχους όσον αφορά τη
χωριστή συλλογή των βιολογικών 
αποβλήτων.
_______

* ΕΕ: Παρακαλώ συμπληρώστε ημερομηνία τρία 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 112/138 στην πρώτη ανάγνωση. Η ανάληψη 
δράσης για τα βιολογικά απόβλητα δεν πρέπει να αφεθεί στην καλή θέληση των κρατών μελών, 
ούτε στα αποτελέσματα μιας μελέτης της Επιτροπής. Γνωρίζουμε ήδη αρκετά ώστε να 
αναλάβουμε δράση από τώρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να αναπτύξουν 
συστήματα χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων εντός τριών ετών. Τα κριτήρια 
ασφάλειας και ασφαλούς χρήσης πρέπει να εγκριθούν μέσω επιτροπολογίας με έλεγχο. Τέλος, οι 
στόχοι για τη συλλογή πρέπει να εγκριθούν με συναπόφαση.

Τροπολογία 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, 
προκειμένου να:

α) τη χωριστή συλλογή βιολογικών 
αποβλήτων,

α) αναπτύξουν ένα σύστημα για τη 
χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων, 
στο οποίο θα δίδεται προτεραιότητα στην 
ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά 
απόβλητα,

β) την επεξεργασία των βιολογικών 
αποβλήτων κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας,

β) εξασφαλίσουν την επεξεργασία των 
βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας,

γ) τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών γ) εξασφαλίσουν τη χρήση 
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υλικών παραγόμενων από βιολογικά 
απόβλητα.

περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών 
παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα, 
περιλαμβανομένων κατώτατων στόχων 
για τη συλλογή και προδιαγραφών για τη 
χρήση λιπάσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκ νέου κατάθεση μέρους της τροπολογίας 112 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, ώστε οι 
διατάξεις για τα βιολογικά απόβλητα να γίνουν κάπως αυστηρότερες.

Τροπολογία 191
Horst Schnellhardt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, 
προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν 
χρειασθεί.

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τα 
βιολογικά απόβλητα, το αργότερο 2 έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί πλήρως η ποιότητα και οι προδιαγραφές ασφάλειας, τα βιολογικά 
απόβλητα πρέπει να ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει ήδη ζητηθεί επανειλημμένα από 
την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη σχετική πρόταση. 
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Τροπολογία 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, 
προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν 
χρειασθεί.

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, το 
αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2008, 
προκειμένου να υποβάλει νομοθετική
πρόταση, εάν χρειασθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 138 όπως εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 193
María Sornosa Martínez

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της 
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, 
προκειμένου να υποβάλει πρόταση, εάν 
χρειασθεί.

Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση για μια περιβαλλοντικά ορθή 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων.

Or. en
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Τροπολογία 194
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 19α
Επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων
1. Οι παραγωγοί και οι κάτοχοι 
βιολογικών αποβλήτων, πριν από την 
απόθεση των αποβλήτων αυτών στο 
έδαφος πρέπει να διασφαλίζουν την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων, 
των ζώων και των φυτών. Τούτο ισχύει 
επίσης για τα απόβλητα μαγειρικής και 
τροφίμων από εστιατόρια και 
οργανισμούς ομαδικής εστίασης, εφόσον 
τα απόβλητα αυτά δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση διάθεσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
1774/2002.
2. Η Επιτροπή εκδίδει μέτρα εφαρμογής 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 36, παράγραφος 2, 
καθορίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για τον έλεγχο της ασφάλειας της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών.
3. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η 
απόθεση βιολογικών αποβλήτων στο 
έδαφος γίνεται κατά τρόπο ασφαλή για το 
περιβάλλον, η Επιτροπή λαμβάνει, με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2, εκτελεστικά 
μέτρα καθορίζοντας τα περιβαλλοντικά 
και ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την απόθεση βιολογικών 
αποβλήτων σε έδαφος χρησιμοποιούμενο 
στη γεωργία, τη δασοκομία ή την 
κηπευτική/κηπουρική, και το μη 
χαρακτηρισμό τους ως αποβλήτων.
4. Τα εκτελεστικά μέτρα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον δεσμευτικές 
οριακές τιμές για βαρέα μέταλλα, 
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φυσικούς ρύπους και περιεκτικότητα σε 
βιώσιμους σπόρους και μέρη φυτών που 
είναι δυνατόν να φυτρώσουν, καθώς 
επίσης κατάλογο κατάλληλων υλικών 
βάσης,
5. Τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τυχόν 
κινδύνους περιβαλλοντικής επιβλαβούς 
χρήσης ή μεταφοράς του βιολογικού 
αποβλήτου και το επίπεδό τους εγγυάται 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 112 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ

Τα βιολογικά απόβλητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των 
εκπομπών μεθανίου. Ακόμη, η ανάκτηση των βιολογικών αποβλήτων συμβάλλει στην 
προστασία πόρων που, σε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στη θέση τους. Θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά απόβλητα.

Τροπολογία 195
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 β (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 19 β
Έλεγχοι

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
σύσταση και τη λειτουργία συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας, για την εποπτεία 
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 19α.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
τακτική διεξαγωγή ελέγχων για 
επιβλαβείς ουσίες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 112 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ

Τα βιολογικά απόβλητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των 
εκπομπών μεθανίου. Ακόμη, η ανάκτηση των βιολογικών αποβλήτων συμβάλλει στην 
προστασία πόρων που, σε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στη θέση τους. Θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών από τα βιολογικά απόβλητα.

Τροπολογία 196
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 19 γ (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 19 γ
Απόβλητα εστίασης

Η ανάκτηση ακατέργαστων 
υπολλειμμάτων τροφίμων για να 
χρησιμοποιηθούν σε ζωοτροφές 
απαγορεύεται. Τα απόβλητα εστίασης 
πρέπει να καταστρέφονται από 
εξουσιοδοτημένες ειδικές επιχειρήσεις, να 
αποστειρώνονται και να αποτίθενται με 
ασφάλεια με κατάλληλες εργασίες. Η 
χρήση αποβλήτων εστίασης ως τροφής 
χοίρων μπορεί να επιτρέπεται από τα 
κράτη μέλη μόνο με την προϋπόθεση ότι 
θα υπάρχει πλήρης εποπτεία της 
ασφαλούς ανάκτησης, θα γίνεται 
αποστείρωση και θα τηρούνται οι λοιπές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1774/2002.

Or. en



AM\712783EL.doc 69/118 PE402.912v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 98/113 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ 

Η χορήγηση αποβλήτων συλλογικής εστίασης ως ζωοτροφής εγκυμονεί τεράστιο κίνδυνο 
ασθενειών. Αν δεν υπάρχει ρυθμιζόμενο και εποπτευόμενο σύστημα διάθεσης, η απαγόρευση 
αυτή μένει κανό γράμμα.

Η χρήση πιστοποιημένα αποστειρωμένων αποβλήτων σε ζωοτροφές θα επιτρέπεται υπό 
αυστηρούς και ελεγχόμενους όρους, προκειμένου να προλαμβάνεται η παράνομη χρήση μη 
επεξεργασμένων αποβλήτων εστίασης σε ζωοτροφές.

Τροπολογία 197
Péter Olajos

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε 
οργανισμό ή επιχείρηση που προτίθεται να 
εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας 
αποβλήτων, να λαμβάνει άδεια από την 
αρμόδια αρχή.

(1) Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε 
οργανισμό ή επιχείρηση που προτίθεται να 
εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας 
αποβλήτων, να λαμβάνει άδεια, στη βάση 
ενός πιστοποιητικού, από την αρμόδια 
αρχή, ή από κάποιον οργανισμό με τον 
οποίο έχει συμβληθεί η αρχή αυτή.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι συνηθισμένο οι άδειες διαχείρισης αποβλήτων  αν 
αντικαθίστανται από την πιστοποίηση που προσφέρει ένα αναγνωρισμένο σώμα τεχνικής, 
οικονομικής ή επαγγελματικής επάρκειας και η οποία επιβεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή. 
Χωρίς την τροποποίηση της αρχικής διατύπωσης δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός καλά 
δομημένου συστήματος που θα αντικαθιστά τις επίσημες άδειες και θα προωθεί μια νομοταγή 
συμπεριφορά.
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Τροπολογία 198
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, κάθε 
άδεια που έχει εκδοθεί βάσει άλλης 
εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας μπορεί 
να συνδυάζεται με την άδεια που 
απαιτείται στην παράγραφο 1 για να
αποτελέσει μια ενιαία άδεια, εάν, με τον 
τρόπο αυτόν, αποφεύγονται περιττές 
επαναλήψεις των παρεχόμενων 
πληροφοριών και των εκτελούμενων 
εργασιών από τον φορέα εκμετάλλευσης ή 
την αρμόδια αρχή.

5. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, κάθε 
άδεια που έχει εκδοθεί βάσει άλλης 
εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας 
συνδυάζεται με την άδεια που απαιτείται 
στην παράγραφο 1 για να αποτελέσει μια 
ενιαία άδεια, εάν, με τον τρόπο αυτόν, 
αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των 
παρεχόμενων πληροφοριών και των 
εκτελούμενων εργασιών από τον φορέα 
εκμετάλλευσης ή την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η ανάγκη για διπλή αδειοδότηση. Ένας από τους στόχους της οδηγίας 
ΟΠΕΡ είναι η συγκέντρωση όλων των περιβαλλοντικής φύσεως αδειών σε μία μόνο άδεια και, 
συνεπώς, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τις απαιτούμενες άδειες στη βάση της νομοθεσίας για 
τα απόβλητα.

Τροπολογία 199
Françoise Grossetête

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5a. Όλες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να 
διαθέτουν ειδική άδεια η οποία να 
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που 
πρόκειται να διασφαλίσουν ότι ο 
σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η 
λειτουργία της μονάδας θα 
ανταποκρίνονται στους τύπους των 
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επεξεργαζόμενων αποβλήτων και τους 
σχετικούς κινδύνους.
Η άδεια που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές:
- τις ποσότητες και τις κατηγορίες 
επικίνδυνων αποβλήτων που υφίστανται 
επεξεργασία,
- τεχνικά χαρακτηριστικά των μεθόδων 
επεξεργασίας αποβλήτων που 
προσφέρουν τη βέλτιστη προστασία του 
περιβάλλοντος και εγγυώνται υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας. 
Αν ένας φορέας εκμετάλλευσης μονάδας 
επεξεργασίας ακίνδυνων αποβλήτων 
σχεδιάζει μια αλλαγή στον τρόπο 
λειτουργίας της, η οποία συνεπάγεται την 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων, 
τούτο θεωρείται ουσιαστική μεταβολή 
υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10(β) 
της οδηγίας 96/91/ΕΚ και επιβάλλει την 
εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 2 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη χορήγηση αδειών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αποβλήτων αυτών και οι κίνδυνοι που συνδέονται με 
την επεξεργασία τους. Δεν πρέπει να επιτρέπεται παρέκκλιση. Η τροπολογία 58, που εγκρίθηκε 
στην πρώτη ανάγνωση, αφορούσε αυτή τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Τροπολογία 200
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται
Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν
οργανισμούς ή επιχειρήσεις από τις 
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απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
20, παράγραφος 1, για τις ακόλουθες 
εργασίες: 
α) διάθεση των δικών τους ακίνδυνων 
αποβλήτων στον τόπο παραγωγής, ή
β) ανάκτηση αποβλήτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση απόκτησης άδειας για την επεξεργασία 
επικίνδυνων αποβλήτων. Αν επιτραπούν τέτοιες εξαιρέσεις, αυτό θα ήταν οπισθοδρόμηση σε 
σχέση με τους ισχύοντες κανόνες και θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια 
υγεία. 

Τροπολογία 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις από τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
20, παράγραφος 1, για τις ακόλουθες 
εργασίες:

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις από τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
20, παράγραφος 1, τη διάθεση των δικών 
τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο 
παραγωγής.

α) διάθεση των δικών τους ακίνδυνων 
αποβλήτων στον τόπο παραγωγής, ή
β) ανάκτηση αποβλήτων.

Or. {EN}en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 161 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο να προσφέρεται στα κράτη μέλη εν λευκώ η δυνατότητα εξαίρεσης μιας 
εργασίας ανάκτησης από την υποχρέωση αδειοδότησης, ακόμη και για επικίνδυνα απόβλητα.
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Τροπολογία 202
Péter Olajos

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 –  παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(1) Εάν κάποιο κράτος μέλος επιθυμεί να 
επιτρέψει εξαιρέσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 21, θεσπίζει, για 
κάθε τύπο δραστηριότητας, γενικούς 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν 
να καλύπτονται από εξαίρεση και τη 
μέθοδο της επεξεργασίας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται.

(1) Εάν κάποιο κράτος μέλος επιθυμεί να 
επιτρέψει εξαιρέσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 21, θεσπίζει, για 
κάθε τύπο δραστηριότητας, γενικούς 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν 
να καλύπτονται από εξαίρεση και τη
μέθοδο της επεξεργασίας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Η ύπαρξη των 
προϋποθέσεων για την εξαίρεση πρέπει να 
επαληθεύεται από ένα σώμα που είναι 
εξουσιοδοτημένο για μια τέτοια 
επαλήθευση.

Or. hu

Τροπολογία 203
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 22 Διαγράφεται
Όροι για τις εξαιρέσεις

1. Εάν κάποιο κράτος μέλος επιθυμεί να 
επιτρέψει εξαιρέσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 21, θεσπίζει, για 
κάθε τύπο δραστηριότητας, γενικούς 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν 
να καλύπτονται από εξαίρεση και τη 
μέθοδο της επεξεργασίας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται.
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Οι κανόνες αυτοί καταρτίζονται κατά 
τρόπον ώστε να διασφαλίζουν ότι η 
επεξεργασία των αποβλήτων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 
10. Στην περίπτωση των εργασιών 
διάθεσης του άρθρου 21, στοιχείο α), οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

2. Επιπλέον των γενικών κανόνων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη θέτουν ειδικούς όρους για τις 
εξαιρέσεις που αφορούν επικίνδυνα 
απόβλητα, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
τύπους δραστηριοτήτων, καθώς και 
οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται 
αναγκαίες για τις διάφορες μορφές 
ανάκτησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οριακές τιμές για τις 
περιεχόμενες στα απόβλητα επικίνδυνες 
ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τους γενικούς κανόνες που 
θεσπίζουν βάσει των παραγράφων 1 και 
2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που προτείνεται για λόγους συνεκτικότητας με την τροπολογία στο άρθρο 21.

Τροπολογία 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22, παράγραφος 1 – νέο εδάφιο μετά το δεύτερο εδάφιο.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για την 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. 

Or. en
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(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 161 από την πρώτη ανάγνωση, σε τροποποιημένη μορφή)

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να υπόκεινται πάντα σε χορήγηση άδειας.

Τροπολογία 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Επιπλέον των γενικών κανόνων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη θέτουν ειδικούς όρους για τις 
εξαιρέσεις που αφορούν επικίνδυνα 
απόβλητα, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
τύπους δραστηριοτήτων, καθώς και 
οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται 
αναγκαίες για τις διάφορες μορφές 
ανάκτησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οριακές τιμές για τις 
περιεχόμενες στα απόβλητα επικίνδυνες 
ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών.

διαγράφεται

Or. en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 188 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να υπόκεινται πάντα σε χορήγηση άδειας.

Τροπολογία 206
Anne Laperrouze

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Επιπλέον των γενικών κανόνων που διαγράφεται
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προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη θέτουν ειδικούς όρους για τις 
εξαιρέσεις που αφορούν επικίνδυνα 
απόβλητα, οι οποίοι περιλαμβάνουν
τύπους δραστηριοτήτων, καθώς και 
οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται 
αναγκαίες για τις διάφορες μορφές 
ανάκτησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οριακές τιμές για τις 
περιεχόμενες στα απόβλητα επικίνδυνες 
ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα κατάθεση της τροπολογίας 188 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Οι εξαιρέσεις αυτές 
είναι αδικαιολόγητες και πρέπει επομένως να διαγραφούν. 

Τροπολογία 207
Françoise Grossetête

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Επιπλέον των γενικών κανόνων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη θέτουν ειδικούς όρους για τις 
εξαιρέσεις που αφορούν επικίνδυνα 
απόβλητα, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
τύπους δραστηριοτήτων, καθώς και 
οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται 
αναγκαίες για τις διάφορες μορφές 
ανάκτησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, οριακές τιμές για τις 
περιεχόμενες στα απόβλητα επικίνδυνες 
ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι μονάδες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να υπόκεινται σε χορήγηση 
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άδειας. Δεν πρέπει να επιτρέπεται παρέκκλιση. Η επαναφορά της τροπολογίας 188 του ΕΚ 
διαγράφει την εξαίρεση για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Τροπολογία 208
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) των οργανισμών ή των εταιρειών για 
τις οποίες εφαρμόζονται εξαιρέσεις από 
τις απαιτήσεις αδειοδότησης σύμφωνα με 
το άρθρο 21.

γ) των οργανισμών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που προτείνεται για λόγους συνεκτικότητας με την τροπολογία στο άρθρο 22.

Τροπολογία 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τη συλλογή των σχετικών 
πληροφοριών το πλαίσιο της εν λόγω 
διαδικασίας καταχώρησης 
χρησιμοποιούνται, όπου είναι δυνατόν, τα 
αρχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές, 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται η 
γραφειοκρατία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη τροπολογία που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση ως τροπ. 163, για την αποφυγή 
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του διπλού διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 210
Avril Doyle

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Στοιχειώδη πρότυπα Απαιτήσεις άδειας
1. Είναι δυνατόν να θεσπίζονται 
στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα για τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας που 
απαιτούν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 20, 
εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι, χάρη στα 
στοιχειώδη αυτά πρότυπα, θα προκύψει 
όφελος από πλευράς προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 36, παράγραφος 2.

Όλες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
επικίνδυνων αποβλήτων διαθέτουν άδεια 
η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

2. Τα στοιχειώδη αυτά πρότυπα καλύπτουν 
μόνον τις δραστηριότητες επεξεργασίας 
αποβλήτων που δεν καλύπτονται ή που δεν 
προσφέρονται για κάλυψη από την οδηγία 
96/61/ΕΚ.

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ, 
η αίτηση για άδεια προς τις αρμόδιες 
αρχές πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή 
των μέτρων που προβλέπονται για να 
εξασφαλισθεί ότι η σχεδίαση, ο 
εξοπλισμός και η λειτουργία της μονάδας 
ανταποκρίνονται στις κατηγορίες 
αποβλήτων που επεξεργάζεται και τους 
σχετικούς κινδύνους τους.

3. Τα στοιχειώδη αυτά πρότυπα: Η άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες 
αρχές καταγράφει:

α) αφορούν τις κυριότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
δραστηριότητας επεξεργασίας 
αποβλήτων,

- τις ποσότητες και τις κατηγορίες 
επικίνδυνων αποβλήτων που υφίστανται 
επεξεργασία,

β) εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των 
αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 10,

- τις τεχνικές προδιαγραφές που 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη επεξεργασία 
των αποβλήτων, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και διατήρηση υψηλού 
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επιπέδου προστασίας.
γ) λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, και

Αν ένας φορέας εκμετάλλευσης μονάδας 
επεξεργασίας ακίνδυνων αποβλήτων 
σχεδιάζει μια αλλαγή στον τρόπο 
λειτουργίας της, η οποία συνεπάγεται την 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων, 
τούτο θεωρείται ουσιαστική μεταβολή 
υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10(β) 
της οδηγίας 96/91/ΕΚ και επιβάλλει την 
εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 2 της 
παρούσας οδηγίας.

δ) ανάλογα με την περίπτωση, 
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την 
ποιότητα της επεξεργασίας καθώς και τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις.

4. Θεσπίζονται στοιχειώδη πρότυπα για 
δραστηριότητες που απαιτούν καταχώριση 
σύμφωνα με το άρθρο 23, στοιχεία α) και 
β), όταν υπάρχουν στοιχεία ότι, χάρη στα 
στοιχειώδη αυτά πρότυπα, θα προκύψει 
όφελος από πλευράς προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 
ή ότι θα αποφευχθεί η διαταραχή της 
εσωτερικής αγοράς, καθώς και στοιχεία 
σχετικά με τα τεχνικά προσόντα των 
συλλεκτών, των μεταφορέων, των 
εργολάβων ή των μεσιτών. 

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

(Βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 58 στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Όλα τα είδη επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να καλύπτεται από άδεια σύμφωνα 
με την οδηγία ΟΠΕΠ. Δεν πρέπει να επιτρέπεται παρέκκλιση. Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να 
ισχύουν για οποιονδήποτε εκτελεί εργασίες σχετικά με επικίνδυνα απόβλητα. Η προτεινόμενη 
τροπολογία υιοθετεί τις ισχύουσες προδιαγραφές της οδηγίας για την αποτέφρωση αποβλήτων, 
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του Δεκεμβρίου του 2000. 

Τροπολογία 211
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. Τα στοιχειώδη πρότυπα που 
εγκρίνονται στη βάση του παρόντος 
άρθρου δεν θεωρούνται κοινοτική 
νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 
12, παράγραφος 1, σημείο γ), πρώτη 
παύλα, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό προστέθηκε με την κοινή θέση, δημιουργεί όμως αμφιβολίες όσον αφορά τη 
διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων. Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται για ανάκτηση, μπορούν 
να προβληθούν αντιρρήσεις στη βάση του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, εάν τα 
πρότυπα της εγκατάστασης όπου αποστέλλονται τα απόβλητα είναι χαμηλότερα εκείνων στη 
χώρα αποστολής. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον δυνατό αν υπάρχουν πρότυπα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αφαιρεθεί αυτή η αιτιολογία προβολής 
αντιρρήσεων, με την καθιέρωση στοιχειωδών προτύπων με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – στοιχεία (ε) και (ε α)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των 
αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο 
σχεδιασμό ή πολιτικών για απόβλητα που 
θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα 

ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των 
αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο 
σχεδιασμό ή πολιτικών για απόβλητα που 
θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα 
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διαχείρισης. διαχείρισης· εφόσον ενδείκνυται, 
διατηρούν ή αποκλείουν κάποιον τρόπο 
ανάκτησης ή εξάλειψης, για λόγους που 
σχετίζονται με την συγκεκριμένη περιοχή 
σχεδιασμού και με σκοπό να διατηρηθεί η 
συμβατότητα με τους στόχους που 
τίθενται στα άρθρα 1 και 10, ή με 
οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες 
κοινοτικούς περιβαλλοντικούς κανόνες·
ε α) εφόσον ενδείκνυται, τους 
περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις στην 
εισαγωγή ή την εξαγωγή αποβλήτων που 
ισχύουν στην περιοχή σχεδιασμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τους στόχους της προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος, τα σχέδια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στην 
περιοχή που καλύπτεται από τον σχεδιασμό. Η διαχείριση των αποβλήτων δεν πρέπει να έχει ως 
συνέπεια τη δημιουργία, διατήρηση ή πολλαπλασιασμό καταστάσεων όπου υπάρχει 
αποδεδειγμένη ζημία ή κίνδυνος ζημίας για την υγεία ή για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα, του νερού ή του εδάφους.

Τροπολογία 213
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατάλληλα 
και συγκεκριμένα ποιοτικά ή ποσοτικά 
κριτήρια για τα θεσπιζόμενα μέτρα 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ώστε 
να παρακολουθούν και να αξιολογούν την 
πρόοδο των μέτρων και μπορούν να 
θέτουν συγκεκριμένους ποιοτικούς ή 
ποσοτικούς στόχους και δείκτες, 
διαφορετικούς από τους αναφερόμενους 
στην παράγραφο 4, για τον ίδιο σκοπό.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στη βάση της τροπολογίας του Κοινοβουλίου αριθ. 70 στην πρώτη ανάγνωση, συνιστάται η 
διαγραφή των παραγράφων 3 και 4.

Τροπολογία 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατάλληλα 
και συγκεκριμένα ποιοτικά ή ποσοτικά 
κριτήρια για τα θεσπιζόμενα μέτρα 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ώστε 
να παρακολουθούν και να αξιολογούν την 
πρόοδο των μέτρων και μπορούν να θέτουν 
συγκεκριμένους ποιοτικούς ή ποσοτικούς 
στόχους και δείκτες, διαφορετικούς από
τους αναφερόμενους στην παράγραφο 4, 
για τον ίδιο σκοπό.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατάλληλα 
και συγκεκριμένα ποιοτικά ή ποσοτικά 
κριτήρια για τα θεσπιζόμενα μέτρα 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ώστε 
να παρακολουθούν και να αξιολογούν την 
πρόοδο των μέτρων και μπορούν να θέτουν 
συγκεκριμένους ποιοτικούς ή ποσοτικούς 
στόχους και δείκτες που υπερβαίνουν τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 7 α, για τον 
ίδιο σκοπό.

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού, στην κατεύθυνση των 
τροπολογιών 38/108/157/140/141 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για τη διατήρηση της συνεκτικότητας σε σχέση με την 
τροπολογία 18 της εισηγήτριας ή με μια αυστηρότερη τροπολογία των συντακτών της παρούσας 
τροπολογίας σε σχέση με τους στόχους της πρόληψης. Εάν τεθούν στόχοι για την πρόληψη σε 
κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να θέτουν δικούς τους στόχους μόνο εάν αυτοί 
υπερβαίνουν τους κοινοτικούς.



AM\712783EL.doc 83/118 PE402.912v01-00

EL

Τροπολογία 215
Richard Seeber

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Οι δείκτες των μέτρων πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων μπορούν να 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 36, παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη βάση της τροπολογίας του Κοινοβουλίου αριθ. 70 στην πρώτη ανάγνωση, συνιστάται η 
διαγραφή των παραγράφων 3 και 4.

Τροπολογία 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Οι δείκτες των μέτρων πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων μπορούν να 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 36, παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

(Νέα τροπολογία με βάση το άρθρο 62(2)(γ) του Κανονισμού, στην κατεύθυνση των 
τροπολογιών 38/108/157/140/141 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για τη διατήρηση της συνεκτικότητας σε σχέση με την 
τροπολογία 18 της εισηγήτριας ή με μια αυστηρότερη τροπολογία των συντακτών της παρούσας 
τροπολογίας σε σχέση με τους στόχους της πρόληψης. Εάν πρόκειται να προταθούν από την 
Επιτροπή δείκτες προς έγκριση με συναπόφαση το 2009, δεν υπάρχει ανάγκη διαδικασίας 
επιτροπολογίας για το ίδιο θέμα.
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Τροπολογία 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 28

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και το ευρύ κοινό 
να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης 
αποβλήτων και των προγραμμάτων για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την 
εκπόνησή τους, σύμφωνα με την οδηγία 
2003/35/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη 
τοποθετούν τα σχέδια και τα προγράμματα 
σε ιστοχώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το 
κοινό.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και το ευρύ κοινό 
να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης 
αποβλήτων και των προγραμμάτων για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την 
εκπόνησή τους, σύμφωνα με την οδηγία 
2003/35/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη 
τοποθετούν τα σχέδια και τα προγράμματα 
σε ιστοχώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το 
κοινό. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις των δημοσίων αρχών ή των 
φορέων που δρουν για λογαριασμό τους 
στο πεδίο της διαχείρισης αποβλήτων 
επιτρέπουν τη δημόσια συμμετοχή, 
ενημέρωση και πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, σύμφωνα με την οδηγία 
2003/35/ΕΚ1, όταν οι αποφάσεις αυτές 
σχετίζονται με την επιλογή του τρόπου 
ανακύκλωσης, ανάκτησης ή εξάλειψης 
των αποβλήτων, ή με τη χωροθέτηση των 
σχετικών εγκαταστάσεων. 
1 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σελ. 17.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα 
συμμετοχής και ενημέρωσης και τα μέσα αντίδρασης που προβλέπει η οδηγία 2003/35/ΕΚ. 
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Πέραν της ανάγκης να υπάρχει η κατάλληλη συμμετοχή και ενημέρωση την οποία ζητούν η 
κοινωνία των πολιτών, το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί παράγοντες, οι εγγυήσεις 
αυτές είναι απαραίτητες για να προσφέρουν οι πολίτες τη μέγιστη δυνατή στήριξη στην 
εφαρμογή των επιλεγόμενων μεθόδων, πράγμα που είναι αναγκαίο για την επιτυχία των 
μεθόδων αυτών.

Τροπολογία 218
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 29 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 29α
Έως τις … η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
για την εξέταση μέτρων που μπορεί να 
συμβάλουν στην επίτευξη της 
αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης των 
στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 1 
και 11. Η έκθεση πρέπει να υποβληθεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την 
ολοκλήρωσή της, συνοδευόμενη από 
προτάσεις, αν απαιτείται.
Συγκεκριμένα, η έκθεση εξετάζει κατά 
πόσο το παράρτημα ΙΙ θα πρέπει να 
τροποποιηθεί προκειμένου να:
α) μην περιλαμβάνονται περιπτώσεις στις 
οποίες οι παρατιθέμενες εργασίες, ή μια 
αλυσίδα παρατιθέμενων εργασιών, δεν 
έχουν ως αποτέλεσμα ποσοστό 
αποβλήτων, σε ποσότητα ή αξία, που 
εξυπηρετούν χρήσιμο σκοπό επαρκώς 
υψηλό ώστε να συμβαδίζει με τον στόχο 
που καθορίζεται στο άρθρο 1,
β) προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις 
οποίες οι παρατιθέμενες εργασίες, ή μια 
αλυσίδα παρατιθέμενων εργασιών, δεν 
έχουν ως αποτέλεσμα επαρκές ποσοστό 
χρησιμοποιούμενων αποβλήτων, σε 
ποσότητα ή αξία, σε σύγκριση με εκείνα 
που διατίθενται, στο πλαίσιο μιας 
εργασίας ανάκτησης ή μιας αλυσίδας 
εργασιών ανάκτησης που θα πρέπει να 
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καθορίζονται προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 1,

Or. en

(Οι εργασίες ανάκτησης αποτελούνται συχνά από μια αλυσίδα μεμονωμένων βημάτων 
ανάκτησης, για τη βελτιστοποίηση του συνολικού αποτελέσματος. Σε πολλές περιπτώσεις, το 

πρώτο βήμα αφορά την ανάκτηση της ουσίας με τη μεγαλύτερη αξία, η οποία όμως μπορεί να 
αποτελεί ένα μικρό μέρος του συνόλου από την άποψη της ποσότητας. Το επόμενο βήμα μπορεί 

να αφορά την ανάκτηση μιας άλλης ουσίας, κ.ο.κ.)

Αιτιολόγηση

Αν αξιολογείται ένα μόνο βήμα ανάκτησης, εφόσον αυτό συγκαταλέγεται στο παράρτημα ΙΙ, το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης μπορεί να μην είναι το βέλτιστο. Για να αποτυπωθεί σωστά το 
αποτέλεσμα, θα πρέπει να αξιολογηθεί το σύνολο των διαδοχικών βημάτων ανάκτησης και όχι 
μόνο το ένα από αυτά.

Τροπολογία 219
Anne Ferreira

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη τις καταχωρίσεις στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήματος οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS), ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα 
και την ένταση των επιθεωρήσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αξία των ελέγχων και των επιθεωρήσεων, καθώς και του διοικητικού φόρτου που προκύπτει 
από αυτά, είναι ανάλογη των ωφελειών από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της δημόσιας υγείας. Το γεγονός ότι ένας φορέας καταχωρείται στο πλαίσιο του EMAS δεν 
σημαίνει ότι θα πρέπει να ελαττωθούν η επαγρύπνηση ή οι έλεγχοι. 
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Μια τέτοια διάταξη θα ήταν επικίνδυνη και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Για τα επικίνδυνα απόβλητα, τα αρχεία 
διατηρούνται τουλάχιστον επί τρία έτη 
εκτός από την περίπτωση οργανισμών 
και εταιρειών που μεταφέρουν επικίνδυνα 
απόβλητα οι οποίοι τηρούν τέτοια αρχεία 
επί τουλάχιστον 12 μήνες.

2. Για τα επικίνδυνα απόβλητα, τα αρχεία 
διατηρούνται τουλάχιστον επί πέντε έτη.

Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των 
εργασιών διαχείρισης αποβλήτων 
υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος των 
αρμόδιων αρχών ή προηγούμενου 
κατόχου.

Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των 
εργασιών διαχείρισης αποβλήτων 
υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος των 
αρμόδιων αρχών ή προηγούμενου 
κατόχου.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές τηρούν αρχείο 
όλων των οργανισμών και των εταιρειών 
υπό την έννοια του Κεφαλαίου VΙΙ, και 
μπορούν να ζητούν από τους εν λόγω 
οργανισμούς ή εταιρείες την υποβολή 
εκθέσεων.

Or. en

(Επαναφορά της τροπολογίας 74 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία και η μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων αποτελούν σοβαρά ζητήματα. Για τις 
δύο αυτές δραστηριότητες, τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε έτη, ώστε 
να είναι δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση. Όλες οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τα απόβλητα πρέπει να είναι καταγεγραμμένες σε μητρώο.



PE402.912v01-00 88/118 AM\712783EL.doc

EL

Τροπολογία 221
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 34, παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. Το αργότερο μία διετία μετά τη θέση 
σε ισχύ της οδηγίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη από 
σχετική πρόταση, αναθεωρούν τον τύπο 
για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που 
αναφέρεται στο παράρτημα II, 
υποσημείωση στο σημείο R1.
Η έκθεση της Επιτροπής συντάσσεται με 
βάση τις κοινοποιήσεις των κρατών 
μελών σχετικά με τις εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που έχουν δηλωθεί ως 
εγκαταστάσεις τελικής ανάκτησης στην 
επικράτειά τους χρησιμοποιώντας τον 
τύπο του Παραρτήματος ΙΙ, στην 
υποσημείωση του σημείου R1. Η έκθεση 
της Επιτροπής εξετάζει κατά πόσον ο 
τύπος είχε τις προβλεπόμενες επιπτώσεις 
και αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό 
κίνητρο για την κατασκευή και λειτουργία
μεγαλύτερου αριθμού εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης με υψηλή ενεργειακή 
απόδοση.
Προκειμένου η αρμόδια αρχή να δηλώσει 
ότι μια εγκατάσταση συνιστά 
εγκατάσταση ανάκτησης ή διάθεσης με 
βάση τον τύπο του Παραρτήματος ΙΙ, 
στην υποσημείωση του σημείου R1, ο 
φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης 
υποδεικνύει ειδικότερα πόση αγορασμένη 
ενέργεια απαιτείται για την επεξεργασία 
των αποβλήτων καθώς και τη μορφή και 
την ποσότητα της εκλυόμενης ενέργειας
(ηλεκτρικής και θερμικής).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το ανωτέρω συμβιβαστικό κείμενο βασίζεται στον υποκείμενο στόχο της τροπολογίας 83 που 
είχε εγκριθεί κατά την πρώτη ανάγνωση και επεδίωκε την κατάργηση του τύπου ενεργειακής 
απόδοσης, αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την κατάταξη των 
εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ως εγκαταστάσεις ανάκτησης καθώς επίσης στην αναθεώρηση 
του τύπου ώστε να επιβεβαιωθεί ότι επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Τροπολογία 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 34 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 34α
Φόρουμ Διαβουλεύσεων για τη διαχείριση 

αποβλήτων
1. Η Επιτροπή οργανώνει Φόρουμ 
Διαβουλεύσεων για τη διαχείριση 
αποβλήτων.
2. Το Φόρουμ Διαβουλεύσεων στηρίζει 
την έμπρακτη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και της άλλης κοινοτικής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων. Για τον 
σκοπό αυτό, λειτουργεί ως φόρουμ 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, 
συμβολής στην διαμόρφωση 
εκτελεστικών κατευθυντηρίων γραμμών 
και στην παροχή συμβουλών για την 
περαιτέρω εξέλιξη της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα. 
3. Η Επιτροπή προεδρεύει του Φόρουμ 
Διαβουλεύσεων το οποίο αποτελείται, 
κατά τρόπο ισορροπημένο, από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και 
όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες που 
ασχολούνται με ζητήματα διαχείρισης 
αποβλήτων, όπως η βιομηχανία, 
περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και της 
βιοτεχνίας, των συνδικαλιστικών 
ενώσεων, των εμπόρων, των 
λιανοπωλητών, των ομάδων προστασίας 
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του περιβάλλοντος και των οργανώσεων 
καταναλωτών.

Or. en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 80 από την πρώτη ανάγνωση, σε τροποποιημένη μορφή)

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει φόρα διαβούλευσης στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τον αέρα και 
τα ύδατα, τα οποία συμβάλλουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων και συνεπώς στη 
βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας. Ανάλογο φόρουμ διαβούλευσης πρέπει να συσταθεί 
και για τη νομοθεσία περί αποβλήτων. Δεν αρκεί να γίνονται διαβουλεύσεις αφενός με τα κράτη 
μέλη και, σε διμερή βάση, με άλλους ενδιαφερόμενους ξεχωριστά.

Τροπολογία 223
Duarte Freitas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 34 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 34α

Φόρουμ διαβουλεύσεων για τη διαχείριση 
αποβλήτων

1. Η Επιτροπή οργανώνει Φόρουμ 
Διαβουλεύσεων για τη διαχείριση 
αποβλήτων.
2. Στόχος του Φόρουμ Διαβουλεύσεων 
είναι η στήριξη της έμπρακτης 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και της 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας περί 
αποβλήτων μέσω δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνουν:
- ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης,
- διαμόρφωση εκτελεστικών 
κατευθυντηρίων γραμμών και
- παροχή συμβουλών για την περαιτέρω 
εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά 
με τα απόβλητα.
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3. Η Επιτροπή προεδρεύει του Φόρουμ 
Διαβουλεύσεων το οποίο αποτελείται, 
κατά τρόπο ισορροπημένο, από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και 
όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες που 
ασχολούνται με ζητήματα διαχείρισης 
αποβλήτων, όπως η βιομηχανία, 
περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και της 
βιοτεχνίας, των συνδικαλιστικών 
ενώσεων, των εμπόρων, των 
λιανοπωλητών, των ομάδων προστασίας 
του περιβάλλοντος και των οργανώσεων 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή, σε αντίθεση με την πρακτική της όσον αφορά την προστασία του αέρα και των 
υδάτων, δεν συνέστησε κοινό φόρουμ για τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες πλευρές ώστε 
να στηρίξει την εφαρμογή και ανάπτυξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα. 
Συγχρόνως, ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τον 
τομέα των αποβλήτων. (Βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 80 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 34 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 34α
Φόρουμ διαβουλεύσεων για τη διαχείριση 

αποβλήτων
1. Η Επιτροπή οργανώνει Φόρουμ 
Διαβουλεύσεων για τη διαχείριση 
αποβλήτων.
2. Στόχος του Φόρουμ Διαβουλεύσεων 
είναι η στήριξη της έμπρακτης 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και της 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας περί 



PE402.912v01-00 92/118 AM\712783EL.doc

EL

αποβλήτων μέσω δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνουν:
- ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης,
- διαμόρφωση εκτελεστικών 
κατευθυντηρίων γραμμών και
- παροχή συμβουλών για την περαιτέρω 
εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά 
με τα απόβλητα.

Or. en

(Βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 80 στην πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή, σε αντίθεση με την πρακτική της όσον αφορά την προστασία του αέρα και των 
υδάτων, δεν συνέστησε κοινό φόρουμ για τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες πλευρές ώστε 
να στηρίξει την εφαρμογή και ανάπτυξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα. 
Συγχρόνως, ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τον 
τομέα των αποβλήτων. Είναι συνεπώς αναγκαία μια ευρεία διαβούλευση μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 225
Karl-Heinz Florenz

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35, παράγραφος -1 (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

-1. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των 
"αποβλήτων" στη παράγραφο 1 του 
άρθρου 3, η Επιτροπή, σύμφωνα με την 
αναφερόμενη στο άρθρο 36, παράγραφος 
2, κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, 
εγκρίνει μέτρα για ορισμένα 
καταναλωτικά προϊόντα (π.χ. 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οχήματα στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους) ορίζοντας 
τα λειτουργικά, περιβαλλοντικά και 
ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται προκειμένου να καθορισθεί 
το χρονικό σημείο κατά το οποίο 
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θεωρείται ότι ο κάτοχος έχει την πρόθεση 
να απορρίψει.

Or. en

(σύμφωνα με το πνεύμα της τροπολογίας 103 του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων προϊόντων, ιδιαίτερα ΑΗΗΕ, εξάγονται παράνομα ως 
"προϊόντα" από την ΕΕ σε τρίτες χώρες, όπου υφίστανται επεξεργασία χωρίς προφυλάξεις για 
την υγεία και το περιβάλλον. Τέτοιες παράνομες εξαγωγές πρέπει να εμποδίζονται με ειδικά 
νομοθετικά μέτρα. Μια ομάδα ειδικών από τα κράτη μέλη έχει καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές για τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων όσον αφορά τα ηλεκτρονικά είδη, προκειμένου 
να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κατά πόσο τα είδη αυτά πρέπει να θεωρούνται προϊόντα ή 
ΑΗΗΕ.

Τροπολογία 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 
των ορισμών της ανάκτησης και της 
διάθεσης του άρθρου 3, σημεία 14) και 
18).

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 
των ορισμών της ανάκτησης και της 
διάθεσης.

Εφόσον απαιτείται, ορίζεται η εφαρμογή 
του τύπου για τις εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙΙ, σημείο R1. Τοπικές 
κλιματικές συνθήκες, όπως η δριμύτητα 
του ψύχους και η ανάγκη θέρμανσης, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό 
που επηρεάζουν την ποσότητα ενέργειας 
που είναι τεχνικά δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ή να παραχθεί υπό μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης 
ή ατμού. Οι τοπικές συνθήκες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, όπως ορίζονται στο 
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 20, 
παράγραφος 4, ορίζεται η εφαρμογή  
τύπου για τη θέσπιση ελάχιστων
απαιτήσεων ενεργειακή απόδοσης για τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Τοπικές 
κλιματικές συνθήκες, όπως η δριμύτητα 
του ψύχους και η ανάγκη θέρμανσης, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό 
που επηρεάζουν την ποσότητα ενέργειας 
που είναι τεχνικά δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ή να παραχθεί υπό μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης 
ή ατμού. Οι τοπικές συνθήκες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, όπως ορίζονται στο 
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 299, 
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εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 25 
της Πράξης Προσχώρησης του 1985, 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 
Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2.

παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 25 
της Πράξης Προσχώρησης του 1985, 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 
Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2.

2. Τα Παραρτήματα είναι δυνατόν να 
τροποποιούνται με βάση την επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

2. Τα Παραρτήματα είναι δυνατόν να 
τροποποιούνται με βάση την επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά, στο 
βαθμό που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2.

Or. en

(Νέο κείμενο στην κοινή θέση του Συμβουλίου)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 4, προϋπόθεση κάθε άδειας που καλύπτει την 
αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, είναι η εν λόγω ανάκτηση να 
πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
δημοσιευθεί τύπος ενεργειακής απόδοσης ως τεχνική κατευθυντήρια γραμμή που θα 
εφαρμόζεται σε ΟΛΕΣ τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ασχέτως του αν έχουν χαρακτηρισθεί 
ως εγκατάσταση ανάκτησης ή διάθεσης.

Τροπολογία 227
Riitta Myller

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 
των ορισμών της ανάκτησης και της 
διάθεσης του άρθρου 3, σημεία 14) και 

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 
των ορισμών της ανάκτησης και της 
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18). διάθεσης.

Εφόσον απαιτείται, ορίζεται η εφαρμογή 
του τύπου για τις εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙΙ, σημείο R1. Τοπικές 
κλιματικές συνθήκες, όπως η δριμύτητα 
του ψύχους και η ανάγκη θέρμανσης, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό 
που επηρεάζουν την ποσότητα ενέργειας 
που είναι τεχνικά δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ή να παραχθεί υπό μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης 
ή ατμού. Οι τοπικές συνθήκες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, όπως ορίζονται στο 
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 25 
της Πράξης Προσχώρησης του 1985, 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 
Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2.

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 20, 
παράγραφος 4, ορίζεται η εφαρμογή  
τύπου για τη θέσπιση ελάχιστων
απαιτήσεων ενεργειακή απόδοσης για τις
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Τοπικές 
κλιματικές συνθήκες, όπως η δριμύτητα 
του ψύχους και η ανάγκη θέρμανσης, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό 
που επηρεάζουν την ποσότητα ενέργειας 
που είναι τεχνικά δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ή να παραχθεί υπό μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης 
ή ατμού. Οι τοπικές συνθήκες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, όπως ορίζονται στο 
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 25 
της Πράξης Προσχώρησης του 1985, 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 
Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2.

2. Τα Παραρτήματα είναι δυνατόν να 
τροποποιούνται με βάση την επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

2. Τα Παραρτήματα είναι δυνατόν να 
τροποποιούνται με βάση την επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά, στο 
βαθμό που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2.

Or. en

(Νέο κείμενο στην κοινή θέση του Συμβουλίου)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 4, προϋπόθεση κάθε άδειας που καλύπτει την 
αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, είναι η εν λόγω ανάκτηση να 
πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
δημοσιευθεί τύπος ενεργειακής απόδοσης ως τεχνική κατευθυντήρια γραμμή που θα 
εφαρμόζεται σε ΟΛΕΣ τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ασχέτως του αν έχουν χαρακτηρισθεί 
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ως εγκατάσταση ανάκτησης ή διάθεσης. Τούτο θα δημιουργήσει καθεστώς  ισοτιμίας για τους 
αποτεφρωτές σε όλη την Ευρώπη.

Τροπολογία 228
María Sornosa Martínez

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 
των ορισμών της ανάκτησης και της 
διάθεσης του άρθρου 3, σημεία 14) και 
18).

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 
των ορισμών της ανάκτησης και της 
διάθεσης.

Εφόσον απαιτείται, ορίζεται η εφαρμογή 
του τύπου για τις εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙΙ, σημείο R1. Τοπικές 
κλιματικές συνθήκες, όπως η δριμύτητα 
του ψύχους και η ανάγκη θέρμανσης, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό 
που επηρεάζουν την ποσότητα ενέργειας 
που είναι τεχνικά δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ή να παραχθεί υπό μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης 
ή ατμού. Οι τοπικές συνθήκες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, όπως ορίζονται στο 
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 25 
της Πράξης Προσχώρησης του 1985, 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 
Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2.

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 20, 
παράγραφος 4, ορίζεται η εφαρμογή τύπου 
για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακή απόδοσης για τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Τοπικές 
κλιματικές συνθήκες, όπως η δριμύτητα 
του ψύχους και η ανάγκη θέρμανσης, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό 
που επηρεάζουν την ποσότητα ενέργειας 
που είναι τεχνικά δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ή να παραχθεί υπό μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης 
ή ατμού. Οι τοπικές συνθήκες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, όπως ορίζονται στο 
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 25 
της Πράξης Προσχώρησης του 1985, 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 
Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2.

2. Τα Παραρτήματα είναι δυνατόν να 
τροποποιούνται με βάση την επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 

2. Τα Παραρτήματα είναι δυνατόν να 
τροποποιούνται με βάση την επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά, στο 
βαθμό που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
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οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

οδηγίας, μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 2.

Or. en

(Νέο κείμενο στην κοινή θέση του Συμβουλίου)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 4, προϋπόθεση κάθε άδειας που καλύπτει την 
αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, είναι η εν λόγω ανάκτηση να 
πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
δημοσιευθεί τύπος ενεργειακής απόδοσης ως τεχνική κατευθυντήρια γραμμή που θα 
εφαρμόζεται σε ΟΛΕΣ τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ασχέτως του αν έχουν χαρακτηρισθεί 
ως εγκατάσταση ανάκτησης ή διάθεσης. Τούτο θα δημιουργήσει καθεστώς  ισοτιμίας για τους 
αποτεφρωτές σε όλη την Ευρώπη καθώς και ένα εναρμονισμένο επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας, προωθώντας την ενεργειακή απόδοση που αποτελεί, σύμφωνα με τη δήλωσή της, 
τον στόχο της Επιτροπής.

Οι ταξινομήσεις του Παραρτήματος ΙΙ είναι από τα πλέον ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας. Μόνο 
τα μη ουσιώδη στοιχεία πρέπει να τροποποιούνται στο πλαίσιο της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 35, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εφόσον απαιτείται, ορίζεται η εφαρμογή 
του τύπου για τις εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙΙ, σημείο R1. Τοπικές 
κλιματικές συνθήκες, όπως η δριμύτητα 
του ψύχους και η ανάγκη θέρμανσης, 
είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στο 
βαθμό που επηρεάζουν την ποσότητα 
ενέργειας που είναι τεχνικά δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ή να παραχθεί υπό μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ψύξης 
ή ατμού. Οι τοπικές συνθήκες των 

Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2.
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εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπως 
ορίζονται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 
299, παράγραφος 2 της Συνθήκης και 
των εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 
25 της Πράξης Προσχώρησης του 1985, 
μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 
Το μέτρο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 36, παράγραφος 2.

Or. en

(Νέα τροπολογία στο νέο κείμενο της κοινής θέσης του Συμβουλίου ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνοχή με την τροπολογία 83 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η κοινή θέση θα οδηγήσει σε νέα ταξινόμηση ορισμένων εγκαταστάσεων καύσης οικιακών 
αποβλήτων ως εργασίες ανάκτησης, ακόμη κι αν δεν είναι σύμφωνες με την βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία. Η νέα αυτή ταξινόμηση θα προσελκύσει και άλλες επενδύσεις σε αποτεφρωτές και 
ως εκ τούτου θα υπονομεύσει τις επενδύσεις που χρειάζονται για εργασίες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια και φυσικούς 
πόρους σε σχέση με την αποτέφρωση. Οιαδήποτε παρόμοια επαναταξινόμηση πρέπει επομένως 
να απαλειφθεί από την κοινή θέση. Παρόμοιοι προβληματισμοί περί απόδοσης θα ήταν 
καταλληλότερο να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) και της οδηγίας σχετικά με την 
αποτέφρωση των αποβλήτων.
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Τροπολογία 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα - Ι (νέο)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -I

Δεντροδιάγραμμα βάσει του οποίου αποφασίζεται κατά πόσον ένα υλικό θα ταξινομηθεί 
στα απόβλητα ή στα υποπροϊόντα

Παρήχθη το υλικό επί τούτω;
 (Τροποποιήθηκε η παραγωγική διεργασία
για να παραχθεί το υλικό;)

Το υλικό είναι κατάλοιπα
παραγωγής – εφαρμόζονται τα 
κατωτέρω κριτήρια

Είναι εξασφαλισμένη η χρήση 
του υλικού;

Είναι το υλικό έτοιμο
να χρησιμοποιηθεί χωρίς o
άλλη μεταποίηση
(πέρα από την όποια 
μεταποίηση αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της 
παραγωγικής διεργασίας;

?

Το υλικό συνιστά απόβλητα

Το υλικό συνιστά απόβλητα

Αποτελεί το παραγόμενο 
υλικό αναπόσπαστο 
μέρος της παραγωγικής διεργασίας;?

Το υλικό είναι 
υποπροϊόν και όχι - -
απόβλητα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

I Είναι νόμιμη η προβλεπόμενη
χρήση του υλικού;

Το υλικό είναι 
προϊόν και όχι

κατάλοιπα
παραγωγής

Το υλικό συνιστά απόβλητα

Το υλικό συνιστά απόβλητα

ΟΧΙ
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Or. en

Αιτιολόγηση

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. Το δεντροδιάγραμμα στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ανακοίνωσης είναι ένα πολύ καλό μέσο προκειμένου να κρίνεται 
κατά πόσο ένα υλικό είναι υποπροϊόν ή απόβλητο και πρέπει συνεπώς να ενσωματωθεί στην 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

Τροπολογία 231
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι, σημείο D 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

D 7 Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό 
συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο 
θαλάσσιο βυθό 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη 
ή εναπόθεση αποβλήτων στην θάλασσα λόγω του ότι είναι επισφαλής μακροπρόθεσμα. 

Τροπολογία 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι, σημείο D 13, υποσημείωση **

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

 Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος 
κωδικός D, στο σημείο αυτό μπορούν να 
περιλαμβάνονται προκαταρκτικές 
εργασίες πριν από τη διάθεση, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται η προεπεξεργασία,
όπως, μεταξύ άλλων, η διαλογή, η 

 Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος 
κωδικός D, στο σημείο αυτό μπορούν να 
περιλαμβάνονται προετοιμασίες πριν από 
τη διάθεση, όπως, μεταξύ άλλων, η 
διαλογή, η σύνθλιψη, η συμπαγοποίηση, η 
κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το ξέφτισμα, 
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σύνθλιψη, η συμπαγοποίηση, η 
κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το ξέφτισμα, 
η επανασυσκευασία ή ο διαχωρισμός πριν 
από την υποβολή σε οιαδήποτε από τις 
εργασίες D1 έως D12.

η επανασυσκευασία ή ο διαχωρισμός πριν 
από την υποβολή σε οιαδήποτε από τις 
εργασίες D1 έως D12. Τούτο ισχύει επίσης 
σε περίπτωση που, μετά από την 
προετοιμασία, η εφαρμογή μιας εκ των 
εργασιών που απαριθμούνται στα σημεία
R1 έως R11 στο Παράρτημα II συνιστά 
απλώς μια δυνατότητα και όχι 
βεβαιότητα ευθύς εξαρχής .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή υποσημείωση, που προσέθεσε το Συμβούλιο, πρέπει να αποσαφηνισθεί ώστε να 
είναι βέβαιο ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες που δεν θα οδηγήσουν με βεβαιότητα σε 
ανάκτηση, θα θεωρούνται ως εργασίες διάθεσης.

Τροπολογία 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα Ι, σημείο D 13, υποσημείωση **

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

 Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος 
κωδικός D, στο σημείο αυτό μπορούν να 
περιλαμβάνονται προκαταρκτικές 
εργασίες πριν από τη διάθεση, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται η προεπεξεργασία,
όπως, μεταξύ άλλων, η διαλογή, η 
σύνθλιψη, η συμπαγοποίηση, η 
κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το ξέφτισμα, 
η επανασυσκευασία ή ο διαχωρισμός πριν 
από την υποβολή σε οιαδήποτε από τις 
εργασίες D1 έως D12.

 Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος 
κωδικός D, στο σημείο αυτό μπορούν να 
περιλαμβάνονται προετοιμασίες πριν από 
τη διάθεση, όπως, μεταξύ άλλων, η 
διαλογή, η σύνθλιψη, η συμπαγοποίηση, η 
κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το ξέφτισμα, 
η συσκευασία, η επανασυσκευασία ή ο 
διαχωρισμός πριν από την υποβολή σε 
οιαδήποτε από τις εργασίες D1 έως D12. 
Τούτο ισχύει επίσης σε περίπτωση που, 
μετά από την προετοιμασία, η εφαρμογή 
μιας εκ των εργασιών που απαριθμούνται 
στα σημεία R1 έως R11 στο Παράρτημα 
II συνιστά απλώς ένα ενδεχόμενο και όχι 
βέβαιο γεγονός ευθύς εξαρχής. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt.Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 

Τροπολογία 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα I, σημείο D 15 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

D 15a. Βιολογική επεξεργασία που δεν 
προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του 
παρόντος Παραρτήματος, από την οποία 
προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα 
που διατίθενται με κάποια από τις 
εργασίες D 1 έως D 15 ή απαριθμούνται 
στο Παράρτημα ΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt.Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.
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Τροπολογία 235
Riitta Myller

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

R 1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο 
μέσο παραγωγής ενέργειας*
_______

διαγράφεται

* Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που προορίζονται για την 
επεξεργασία αστικών αποβλήτων μόνον 
εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση 
ισούται ή υπερβαίνει: 
- το 0,60 για εγκαταστάσεις που 

λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που 

επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2008,
και υπολογίζεται σύμφωνα με τον
ακόλουθα τύπο:
Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
Όπου:
EP είναι η ενέργεια που παράγεται 
ετησίως υπό τη μορφή θερμότητας ή 
ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό 
μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την 
θερμότητα που παράγεται για εμπορική 
χρήση με 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια με την οποία 
τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από 
καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή 
ατμού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται 
στα κατεργασμένα απόβλητα και 
υπολογίζεται με χρήση της κατώτερης 
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καθαρής θερμογόνου αξίας των 
αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται 
εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που 
αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες 
λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με 
το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα 
της αποτέφρωσης αποβλήτων. 

Or. en

(Αναπαράγει ως προς την ουσία την τροπολογία 83, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 
Φεβρουαρίου 2007  - ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 136)

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα τεχνικών οδηγιών που πρέπει να εκπονηθούν σύμφωνα με το άρθρο 35 αποτελούν 
το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για να καθιερωθεί ένας τύπος που θα αντικατοπτρίζει με σωστό 
τρόπο αυτό που αντιστοιχεί στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT) για ενεργειακή απόδοση, 
καθώς και άλλες παραμέτρους, για τους αποτεφρωτές οικιακών αποβλήτων. Στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των εν λόγω οδηγιών, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες 
για να προσδιοριστεί ποιος δείκτης απόδοσης αντιστοιχεί στη συνδυασμένη χρήση ισχύος και 
θερμότητας.

Τροπολογία 236
María Sornosa Martínez

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

R 1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο 
μέσο παραγωγής ενέργειας*
_______

διαγράφεται

* Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που προορίζονται για την 
επεξεργασία αστικών αποβλήτων μόνον 
εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση 
ισούται ή υπερβαίνει: 
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- το 0,60 για εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που 

επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2008,
και υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθα τύπο:
Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
Όπου:
EP είναι η ενέργεια που παράγεται 
ετησίως υπό τη μορφή θερμότητας ή 
ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό 
μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την 
θερμότητα που παράγεται για εμπορική 
χρήση με 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια με την οποία 
τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από 
καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή 
ατμού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται 
στα κατεργασμένα απόβλητα και 
υπολογίζεται με χρήση της κατώτερης 
καθαρής θερμογόνου αξίας των 
αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται 
εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που 
αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες 
λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με 
το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα 
της αποτέφρωσης αποβλήτων.

Or. en

(Αναπαράγει ως προς την ουσία την τροπολογία 83, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 
Φεβρουαρίου 2007  - ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σελ. 136)



PE402.912v01-00 106/118 AM\712783EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα τεχνικών οδηγιών που πρέπει να εκπονηθούν σύμφωνα με το άρθρο 35 αποτελούν 
το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για να καθιερωθεί ένας τύπος που θα αντικατοπτρίζει με σωστό 
τρόπο αυτό που αντιστοιχεί στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT) για ενεργειακή απόδοση, 
καθώς και άλλες αναγκαίες παραμέτρους, για τους αποτεφρωτές οικιακών αποβλήτων. Στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης των εν λόγω οδηγιών, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι 
απαιτούμενες εργασίες για να προσδιοριστεί ποιος δείκτης απόδοσης αντιστοιχεί στη 
συνδυασμένη χρήση ισχύος και θερμότητας.

Τροπολογία 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

R 1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο 
μέσο παραγωγής ενέργειας*
_______

διαγράφεται

* Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που προορίζονται για την 
επεξεργασία αστικών αποβλήτων μόνον 
εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση 
ισούται ή υπερβαίνει: 
- το 0,60 για εγκαταστάσεις που 

λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που 

επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2008,
και υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθα τύπο:
Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
Όπου:
EP είναι η ενέργεια που παράγεται 
ετησίως υπό τη μορφή θερμότητας ή 
ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό 
μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την 
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θερμότητα που παράγεται για εμπορική 
χρήση με 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια με την οποία 
τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από 
καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή 
ατμού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται 
στα κατεργασμένα απόβλητα και 
υπολογίζεται με χρήση της κατώτερης 
καθαρής θερμογόνου αξίας των 
αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται 
εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που 
αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες 
λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με 
το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα 
της αποτέφρωσης αποβλήτων. 

Or. en

(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 83 από την πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Η κοινή θέση θα οδηγήσει σε 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 χρειάζονται για εργασίες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια και φυσικούς 
πόρους σε σχέση με την αποτέφρωση. Οιαδήποτε παρόμοια αναταξινόμηση πρέπει επομένως να 
απαλειφθεί από την κοινή θέση. Παρόμοιοι προβληματισμοί περί απόδοσης θα ήταν 
καταλληλότερο να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) και της οδηγίας σχετικά με την 
αποτέφρωση των αποβλήτων
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Τροπολογία 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

R 1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο 
μέσο παραγωγής ενέργειας*

_______

R 1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο 
μέσο παραγωγής ενέργειας

* Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που προορίζονται για την 
επεξεργασία αστικών αποβλήτων μόνον 
εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση 
ισούται ή υπερβαίνει: 
- το 0,60 για εγκαταστάσεις που 

λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που 

επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2008,
και υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθα τύπο:
Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
Όπου:
EP είναι η ενέργεια που παράγεται 
ετησίως υπό τη μορφή θερμότητας ή 
ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό 
μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την 
θερμότητα που παράγεται για εμπορική 
χρήση με 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια με την οποία 
τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από 
καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή 
ατμού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται 
στα κατεργασμένα απόβλητα και 
υπολογίζεται με χρήση της κατώτερης 
καθαρής θερμογόνου αξίας των 
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αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται 
εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που 
αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες 
λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με 
το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα 
της αποτέφρωσης αποβλήτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 83 που είχε εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 239
Karin Scheele

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R1, υποσημείωση *

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

* Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που προορίζονται για την 
επεξεργασία αστικών αποβλήτων μόνον 
εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση 
ισούται ή υπερβαίνει: 

διαγράφεται

- το 0,60 για εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που 
επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2008,
και υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθα τύπο:
Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei)) / 
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(0,97 x (Ew + Ef))
Όπου:
EP είναι η ενέργεια που παράγεται 
ετησίως υπό τη μορφή θερμότητας ή 
ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό 
μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την 
θερμότητα που παράγεται για εμπορική 
χρήση με 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια με την οποία 
τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από 
καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή 
ατμού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται 
στα κατεργασμένα απόβλητα και 
υπολογίζεται με χρήση της κατώτερης 
καθαρής θερμογόνου αξίας των 
αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται 
εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που 
αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες 
λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με 
το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα 
της αποτέφρωσης αποβλήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 83 που είχε εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση 83· θα πρέπει να 
καταργηθεί ο τύπος για την ενεργειακή απόδοση. 

Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει τροποποίηση της οδηγίας IPPC, με την οποία πρέπει επίσης να 
τροποποιηθεί η οδηγία για την αποτέφρωση. Σύμφωνα με μια συνολική προσέγγιση, το θέμα 
των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο των 
συζητήσεων για την τροποποίηση της οδηγίας IPPC.
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Τροπολογία 240
Kader Arif

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R1, υποσημείωση *

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

* Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που προορίζονται για την 
επεξεργασία αστικών αποβλήτων μόνον 
εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση 
ισούται ή υπερβαίνει: 

διαγράφεται

- το 0,60 για εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που 
επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2008, 
και υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθα τύπο:
Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
Όπου:
EP είναι η ενέργεια που παράγεται 
ετησίως υπό τη μορφή θερμότητας ή 
ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό 
μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την 
θερμότητα που παράγεται για εμπορική 
χρήση με 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια με την οποία 
τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από 
καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή 
ατμού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται 
στα κατεργασμένα απόβλητα και 
υπολογίζεται με χρήση της κατώτερης 
καθαρής θερμογόνου αξίας των 
αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται 
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εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που 
αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες 
λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με 
το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα 
της αποτέφρωσης αποβλήτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 83 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο 
παραγωγής ενέργειας*

_______

Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο 
παραγωγής ενέργειας

* Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που προορίζονται για την 
επεξεργασία αστικών αποβλήτων μόνον 
εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση 
ισούται ή υπερβαίνει: 
- το 0,60 για εγκαταστάσεις που 

λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που 

επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2008,
και υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθα τύπο:
Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
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Όπου:
EP είναι η ενέργεια που παράγεται 
ετησίως υπό τη μορφή θερμότητας ή 
ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό 
μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την 
θερμότητα που παράγεται για εμπορική 
χρήση με 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια με την οποία 
τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από 
καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή 
ατμού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται 
στα κατεργασμένα απόβλητα και 
υπολογίζεται με χρήση της κατώτερης 
καθαρής θερμογόνου αξίας των 
αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται 
εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που 
αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες 
λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με 
το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα 
της αποτέφρωσης αποβλήτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα κατάθεση της τροπολογίας 83 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου δεν προβλέπει συγκεκριμένους στόχους 
επαναχρησιμοποίησης κα ανακύκλωσης, υπάρχει κίνδυνος τα απόβλητα να οδηγούνται στην
αποτέφρωση, ιδίως όταν τούτο θεωρείται ως ανάκτηση. Η προώθηση της ανάκτησης ενέργειας 
μπορεί να προωθηθεί με καλύτερο τρόπο με απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για τη 
χορήγηση αδείας σε αποτεφρωτές αποβλήτων.
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Τροπολογία 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 5, υποσημείωση ***

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

*** Περιλαμβάνει τον καθαρισμό του 
εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους 
και την ανακύκλωση ανόργανων 
οικοδομικών υλικών.

*** Περιλαμβάνει την προετοιμασία του 
εδάφους για επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση ανόργανων οικοδομικών 
υλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή υποσημείωση, την οποία προσέθεσε το Συμβούλιο, συνεπάγεται κίνδυνο 
κατάχρησης και ψευδο-ανάκτησης στις περιπτώσεις που το μολυσμένο έδαφος δεν έχει πλήρως 
καθαρισθεί από τις προσμίξεις. Απαιτείται στο σημείο αυτό διασαφήνιση με σκοπό να 
εξασφαλισθεί ότι, στο σημείο R5,  έχουν συμπεριληφθεί μόνο οι εργασίες που αφορούν τον 
καθαρισμό του εδάφους από προσμίξεις σε βαθμό που να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί χωρίς 
να απαιτούνται οιεσδήποτε τεχνικές διασφαλίσεις και χωρίς να συνεπάγονται επιζήμιες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 5, υποσημείωση *** 

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

*** Περιλαμβάνει τον καθαρισμό του 
εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους 
και την ανακύκλωση ανόργανων 
οικοδομικών υλικών.

*** Περιλαμβάνει την προετοιμασία του 
εδάφους για επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση ανόργανων οικοδομικών 
υλικών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote***beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
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und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf es einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikel 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen Fall der "Aufbereitung zur Wiederverwendung" gem. 
Artikel 3 Buchstabe k darstellt.

Τροπολογία 244
Eija-Riitta Korhola

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα IΙ, σημείο R 9 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

R 9a Άλλες δραστηριότητες ανάκτησης 
που οδηγούν σε αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 84 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 245
Avril Doyle

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

R 11 Χρήση υλικών που προκύπτουν από 
τις εργασίες R 1 ως R 10 

R 11 Ανάκτηση ενέργειας από αέριο 
παραγόμενο από υγειονομική ταφή

Or. en

(Αναπαράγει ως προς την ουσία την τροπολογία 85, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 
Φεβρουαρίου 2007  - ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σελ. 136 )
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Αιτιολόγηση

Οι χώροι υγειονομικής ταφής σύγχρονης σχεδίασης μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικούς 
φορείς βιοπαραγωγής ενέργειας με τη μετατροπή των εκλυόμενων αερίων σε ενέργεια. Η 
βελτιστοποίηση αυτής της μορφής ανάκτησης ενέργειας θα πρέπει να ενθαρρυνθεί με την 
αναγνώρισή της στην οδηγία. Μολονότι η σύγχρονη τεχνολογία φλόγας επιτρέπει την επίτευξη 
των περισσότερων στόχων διαχείρισης του αερίου, όπως ο έλεγχος της οσμής, η καταστροφή 
των τοξικών συστατικών και οι χαμηλές εκπομπές ρύπων, η μετατροπή βιοαερίου σε ενέργεια 
παρέχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της υποκατάστασης καυσίμων από μη ανανεώσιμες ορυκτές 
πηγές, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ισόποσης ενέργειας αλλού.

Τροπολογία 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 12, υποσημείωση ****

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

**** Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος 
κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει 
προκαταρκτικές εργασίες πριν από την 
ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της 
προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, 
την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη 
σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την 
κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το 
ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το 
διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη 
πριν από την προώθησή τους για 
οιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11.

**** Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος 
κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει 
προετοιμασίες πριν από την ανάκτηση,  
όπως, μεταξύ άλλων, την 
αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη 
σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την 
κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το 
ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το 
διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη 
πριν από την προώθησή τους για 
οιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11. 
Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, η 
εφαρμογή μιας τέτοιας εργασίας δεν 
πρέπει να είναι απλώς μια δυνατότητα 
αλλά μια βεβαιότητα ευθύς εξαρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή υποσημείωση, που προσέθεσε το Συμβούλιο, πρέπει να αποσαφηνισθεί ώστε να 
είναι βέβαιο ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες (που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ) 
προορίζονται πράγματι για ανάκτηση.
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Τροπολογία 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα II, σημείο R 12, υποσημείωση ****

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος 
κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει
προκαταρκτικές εργασίες πριν από την 
ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της 
προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, 
την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη 
σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την 
κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το 
ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το 
διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη 
πριν από την προώθησή τους για 
οιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11. 

Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος 
κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει 
προετοιμασίες πριν από την ανάκτηση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, 
την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη 
σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την 
κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το 
ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το 
διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη 
πριν από την προώθησή τους για 
οιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11. 
Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, η 
εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας δεν 
πρέπει να είναι απλώς μια δυνατότητα 
αλλά μια βεβαιότητα ευθύς εξαρχής.

Or. de

Αιτιολόγηση

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt.Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 
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Τροπολογία 248
Horst Schnellhardt

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Παράρτημα IΙ, σημείο R 13 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

R 13 Η χρησιμοποίηση αποβλήτων γα 
δομικούς ή τεχνικούς σκοπούς, για 
ασφάλεια ή για οικολογικούς σκοπούς, για 
τους οποίους θα χρησιμοποιούνταν άλλα 
υλικά 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είχε εγκριθεί από το ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση ως τροπολογία 86. Για 
τη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ο κατάλογος 
των μεθόδων ανάκτησης του παραρτήματος ΙΙ Β, λαμβανομένων επίσης υπόψη της τρέχουσας 
νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των τεχνικών εξελίξεων. 
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