
A5-0323/2001  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συσκευασίες 
και τα απορρίµµατα συσκευασίας (2000/2319(INI)) 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 
− έχοντας υπόψη την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, 

σχετικά µε τα απόβλητα1, 

− έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1990, σχετικά µε την 
πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων2, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία 94/62/ΕΚ της 20ης ∆εκεµβρίου 1994, για τις 
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας3, 

− έχοντας υπόψη την απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997, 
για τον καθορισµό συστήµατος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύµφωνα 
µε την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου4, 

− έχοντας υπόψη την απόφαση 97/622/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1997, 
όσον αφορά τα ερωτηµατολόγια για τις εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε την 
εφαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα των αποβλήτων5, 

− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο - Προσωρινή έκθεση µε βάση το άρθρο 6, παράγραφος 3α, της 
οδηγίας 94/62/ΕΚ (COΜ(1999) 596),  

− έχοντας υπόψη τη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Συµπεράσµατα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που έλαβε χώρα στο Γκέτεµποργκ, 15-16 Ιουνίου 2001), 

− έχοντας υπόψη τα άρθρα 47, παράγραφος 2, και 163 του Κανονισµού του, 

− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0323/2001), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ζήτηµα των απορριµµάτων συσκευασίας εξακολουθεί 
να χρήζει προσοχής προκειµένου να ελέγχονται οι επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά 
ζητήµατα που συνδέονται µε τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών 

                                                           
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 47. 
2 ΕΕ C 122 της 18.5.1990, σ. 2. 
3 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10. 
4 ΕΕ L 50 της 20.2.1997, σ. 28. 
5 ΕΕ L 256 της 19.9.1997, σ. 13. 



πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το 
Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον 2001-2010, την ολοκληρωµένη 
πολιτική για τα προϊόντα και την πολιτική της ΕΕ για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι ενώ η καταληκτική ηµεροµηνία για µεταφορά της οδηγίας 
στο εσωτερικό δίκαιο ήταν η 30η Ιουνίου 1996, η πλειονότητα των κρατών µελών 
είχε µεταφέρει την Οδηγία µέχρι τα τέλη 1998, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στην 
ιεραρχία των στόχων που σχετίζονται µε τα απόβλητα για όλα τα υλικά 
συσκευασίας· η οδηγία δεν περιέχει συγκεκριµένο στόχο πρόληψης· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η Αυστρία, η ∆ανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο 
παρουσίασαν µείωση των ποσοτήτων συσκευασιών που διατέθηκαν στην αγορά 
µεταξύ του 1997 και του 1998, ενώ το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γερµανία και η 
Ιταλία παρουσίασαν αύξηση, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 1998 τα κράτη µέλη που υπέβαλαν στοιχεία (όλα εκτός 
από την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία) είχαν επιτύχει και ξεπεράσει 
τον στόχο για 25% ανακύκλωση όλων των συσκευασιών και η τάση, µε εξαίρεση 
την Ισπανία, ήταν θετική σε όλα τα κράτη µέλη, 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 1998 όλα τα κράτη µέλη είχαν επιτύχει ή ξεπεράσει το 
υποχρεωτικό όριο του 15% για την ανακύκλωση γυαλιού, µε παράλληλη αύξηση 
του ρυθµού ανακύκλωσης στα περισσότερα κράτη µέλη· ότι όλα τα κράτη µέλη 
που υπέβαλαν στοιχεία (όλα εκτός από την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία) επέτυχαν τον υποχρεωτικό στόχο για 15% ανακύκλωση χαρτιού και 
χαρτονιού· ότι 10 από τα 12 κράτη µέλη που υπέβαλαν στοιχεία (όλα εκτός από τη 
Φινλανδία, το Λουξεµβούργο και την Πορτογαλία) επέτυχαν τον υποχρεωτικό 
στόχο του 15% για την ανακύκλωση µετάλλου,  

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 1998 µόνο η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερµανία και η 
Σουηδία είχαν επιτύχει το υποχρεωτικό 15% στην ανακύκλωση πλαστικού, γεγονός 
που καταδεικνύει ότι η συλλογή, ταξινόµηση και ανακύκλωση του πλαστικού 
παρουσιάζει δυσκολίες και ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι από τα 12 κράτη µέλη που υπέβαλαν στοιχεία (όλα εκτός 
από την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία), µόνο η Ιταλία, η Ισπανία και 
το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επέτυχαν το στόχο για ανάκτηση του 50% των 
συνολικών απορριµµάτων συσκευασίας το 1998, 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί να διασφαλίσει την 
ποιότητα των κανόνων και κανονισµών της ΕΕ, ούτως ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρµογή και η επιβολή τους· εκτιµώντας ότι οι κανόνες και κανονισµοί της ΕΕ 
πρέπει να υποβάλλονται σε προσεκτική παρακολούθηση, ώστε να αξιολογείται η 
αναγκαιότητα ενίσχυσής τους, 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο β), της 



οδηγίας 94/62/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υποχρεωµένη να υποβάλει έως τα 
τέλη του 2000 πρόταση που να περιλαµβάνει στόχους για την περίοδο 2001-2006, 

Ι. εκτιµώντας ότι, λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων, οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις που ορίζονται ως εξοικονόµηση στην κατανάλωση φυσικών πόρων, 
ενέργειας, ύδατος και µειώσεις στις εκποµπές που σχετίζονται µε τη νέα παραγωγή, 
είναι δύσκολο να εκφραστούν, 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων οφείλεται ενίοτε στην 
έλλειψη εναρµόνισης των δηλώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και έµποροι 
συσκευασιών στα αντίστοιχα κράτη µέλη τους· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στον τοµέα της συσκευασίας παρατηρείται ανταγωνισµός 
µεταξύ διαφορετικών υλικών, που το καθένα τους έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του, 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελεί µία από τις 
δύο θεµελιώδεις αρχές της οδηγίας και ότι, ισχύει σε καθεµιά από τις εν λόγω 
χώρες, 

Ι∆. εκτιµώντας ότι η οδηγία καθιστά δυσχερέστερο για ορισµένα κράτη µέλη µε 
προοδευτική νοµοθεσία περί συσκευασιών να ακολουθήσουν µια περισσότερο 
φιλική προς το περιβάλλον κατεύθυνση,  

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε θέσπιση ποσοτικών στόχων θα πρέπει να είναι 
ρεαλιστική, αναλογική και εφικτή, ενώ οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να τεθούν κατά 
τρόπον ώστε να βοηθούν στην επίτευξη του αντικειµενικού σκοπού, δηλαδή της 
πρόληψης οποιωνδήποτε αρνητικών για το περιβάλλον συνεπειών από τις 
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας, στα κράτη µέλη και σε τρίτες 
χώρες, ή της µείωσης των συνεπειών αυτών, προσφέροντας έτσι ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, τον ρόλο 
της συσκευασίας, 

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανακύκλωση είναι ένας κλάδος που δηµιουργεί θέσεις 
εργασίας και που είναι δυνητικά ικανός για συνεχή ανάπτυξη, ότι η αγορά των 
ανακυκλωµένων υλικών µπορεί να αναπτυχθεί και να γνωρίσει ραγδαία άνοδο µε 
αποφάσεις για ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων, 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σήµερα η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) αποτελεί µια 
µέθοδο που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της επίδρασης 
ενός προϊόντος στο περιβάλλον, εφόσον ληφθούν υπόψη η ανάλωση πρώτων υλών, 
ύδατος, ενέργειας, οι εκποµπές στον αέρα και στα ύδατα και τα κατάλοιπα και 
εφόσον εξεταστούν επισταµένα οι επιπτώσεις στην αύξηση της θερµοκρασίας του 
πλανήτη, στην τοξική επιβάρυνση του ανθρώπινου οργανισµού και του 
περιβάλλοντος, η οξίνιση, η κατασπατάληση και η εξάντληση των φυσικών πόρων, 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση αποβλήτων αποτελεί ζήτηµα µε ολοένα 
αυξανόµενο ενδιαφέρον και ότι οι περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται από τη 



διακίνηση των αποβλήτων πρέπει να µειωθούν, δεδοµένου ότι αυτές οι πιέσεις θα 
πρέπει να αυξηθούν στο µέλλον, εν όψει του διαχωρισµού των αποβλήτων µε 
στόχο τη διαφοροποιηµένη επεξεργασία, 

ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένα κράτη µέλη, τα οποία δεν έχουν ικανοποιητικά 
προγράµµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, θα πρέπει να διασφαλίσουν την 
τήρηση των στόχων που αφορούν τα απορρίµµατα συσκευασίας και όχι να 
επενδύουν µόνον σε νέες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης των απορριµµάτων, 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινοτική πολιτική για τα απορρίµµατα συσκευασίας θα 
πρέπει να αποβλέπει στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αποµάκρυνση από την ταφή 
σε χωµατερές και στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων για τα 
διάφορα υλικά συσκευασίας, 

ΚΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένα ανακυκλωµένα υλικά υπόκεινται σε διοικητικά 
εµπόδια και επιβαρύνσεις που απορρέουν από το γεγονός ότι θεωρούνται 
«απορρίµµατα» βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, και τούτο παρόλο που 
αποτελούν αξιόλογες πρώτες ύλες, 

ΚΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σχετικά µε τη 
διαχείριση των αποβλήτων -πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, 
αποτέφρωση (και ανάκτηση της παραγόµενης ενέργειας), εναπόθεση- δεν 
αντικατοπτρίζει ενδεχοµένως την καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον σε όλες τις 
περιπτώσεις, λαµβανοµένων υπόψη των ειδών και των διαστάσεων των 
απαιτουµένων για την επίτευξη των σκοπού µεταφορών, 

ΚΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις που η πρόληψη, η επαναχρησιµοποίηση 
και η ανακύκλωση δεν είναι δυνατές, η αποτέφρωση µε ανάκτηση της 
παραγόµενης ενέργειας αποτελεί τη µη χείρουσα λύση, η οποία είναι προτιµότερη 
από την υγειονοµική ταφή, 

Κ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες επιλέξιµες πολιτικές, τα επιδιωκόµενα 
αποτελέσµατα επιτυγχάνονται καλύτερα µε την εφαρµογή µιας σύνθεσης 
πολιτικών, ενώ η διαφοροποίηση είναι αναγκαία µεταξύ της περιορισµένης 
βραχυπρόθεσµης αναθεώρησης της οδηγίας και της πιο εκτεταµένης τροποποίησής 
της που προβλέπεται να λάβει χώρα µεσοπρόθεσµα,  

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συσκευασία δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό εκτός 
από το να προστατεύει το συσκευασµένο προϊόν και ότι ως εκ τούτου πρέπει να 
διατίθενται γι’ αυτή λιγότεροι πόροι απ’ ό,τι για το ίδιο το προϊόν, 

1. επισηµαίνει ότι η πλειονότητα των κρατών µελών καθυστέρησαν να µεταφέρουν την οδηγία στην 
εθνική τους νοµοθεσία, όλα, όµως, µε την εξαίρεση ενός, έχουν πλέον κοινοποιήσει στην Επιτροπή 
εθνικά µέτρα εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή καθυστερεί 
να υποβάλει αναθεωρηµένη πρόταση· 

2. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι, σε γενικές γραµµές, οι στόχοι που προβλέπει η οδηγία έχουν επιτευχθεί 
από τα κράτη µέλη και εκφράζει τη λύπη της για το ότι ο στόχος για την ανακύκλωση πλαστικού το 
1998 επετεύχθη µόνο από 4 κράτη µέλη· 



3. εκτιµά ότι η οδηγία µπορεί να βελτιωθεί, µε την αποσαφήνιση της έννοιας των ορισµών και αιτείται 
από την Επιτροπή να εκδώσει µια εναρµονισµένη τεχνική αναφοράς και σαφείς κατευθυντήριες 
γραµµές για τους προµηθευτές δεδοµένων για τους τρόπους κτήσης αξιόπιστων στοιχείων 
αναφορικά µε τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών· 

4. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής αξιολόγηση της επίδρασης που είχε στο 
περιβάλλον η οδηγία ούτε του αντίκτυπού της στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στον 
ελεύθερο ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων υλικών για συσκευασίες· 

5. υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διαθεσιµότητας των στοιχείων όσον αφορά την 
εφαρµογή της οδηγίας στα κράτη µέλη και πιστεύει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος 
µπορεί να διαδραµατίσει έναν χρήσιµο ρόλο, εκπονώντας εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας και αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της· 

6. θεωρεί ότι η παραγωγή ουσιαστικού αποτελέσµατος από τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Τυποποίησης (CEN) είναι ιδιαίτερα σηµαντική για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, στην προοπτική της 
έκδοσης προτύπων κανόνων, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος ΙΙ 
της οδηγίας 94/62/ΕΚ, οι οποίοι να παρέχουν µεγαλύτερη νοµική ασφάλεια στους παραγωγούς 
όσον αφορά την τήρηση της απαίτησης για πρόληψη· επισηµαίνει ωστόσο το γεγονός ότι η 
Επιτροπή έχει απορρίψει επισήµως τρία από τα πέντε περιβαλλοντικά πρότυπα CEN για τις 
συσκευασίες· απαιτεί να ζητηθεί από την CEN να συνεχίσει το έργο της που αφορά τη θέσπιση 
προτύπων τα οποία θα πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που εκτίθενται λεπτοµερώς στο 
Παράρτηµα ΙΙ, βασιζόµενη σε κατευθυντήριες γραµµές για κριτήρια περί φιλικών προς το 
περιβάλλον συσκευασιών· ενθαρρύνει δε την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα ενδιαφερόµενα 
µέρη εκπροσωπούνται δεόντως στη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσώπων 
οργανώσεων καταναλωτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων· ζητεί να ενταχθούν στο σώµα της 
αναθεωρηµένης νοµοθεσίας οι ουσιώδεις απαιτήσεις κατά τρόπο σαφή, µε στόχο τη διασφάλιση 
λεπτοµερούς δηµοκρατικού ελέγχου· 

7. σηµειώνει ότι περίπου τα 2/3 των συσκευασιών προορίζονται για τρόφιµα και ότι ένα ποσοστό από 
αυτές θα µολυνθεί από τα τρόφιµα και, κατά συνέπεια, θα είναι πιο δύσκολο να αποχωριστεί από τη 
ροή των οικιακών απορριµµάτων που προορίζονται για ανακύκλωση· 

8. υπενθυµίζει στην Επιτροπή ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2, της οδηγίας, οιαδήποτε 
πολιτική για την πρόληψη των συσκευασιών πρέπει να λαµβάνει υπόψη την υγειονοµική προστασία 
των τροφίµων και των λοιπών προϊόντων·   

9. εκτιµά ότι πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διασυνοριακή 
διακίνηση αποβλήτων συσκευασίας, τα οποία περιορίζουν τις δυνατότητες δηµιουργίας οικονοµιών 
κλίµακας και να προωθηθεί η χρησιµοποίηση λιγότερο ρυπαντικών µέσων µεταφοράς, όπως είναι ο 
σιδηρόδροµος· 

10. υπογραµµίζει ότι οι λιανοπωλητές είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή συσκευασιών και απορριµµάτων 
συσκευασίας και καλεί τα κράτη µέλη να τους ενθαρρύνουν ώστε να οργανώσουν την ανάκτηση 
των συσκευασιών και των απορριµµάτων συσκευασίας· 

11. εκτιµά ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας θα 
µειωθεί, αν εφαρµοσθεί µια σύνθεση πολιτικών που θα συνίσταται στα εξής: 

− διασφάλιση µιας προσέγγισης στη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία να 
αναγνωρίζει όλες τις δυνατές µορφές ανακύκλωσης και ανάκτησης· 

− ορισµός υψηλότερων στόχων για την ανακύκλωση· 



− θέσπιση ευθύνης παραγωγού για την πρόληψη όσον αφορά την άχρηστη 
συσκευασία και ορισµός στόχων για την πρόληψη και τη µείωση· 

− ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στην τιµή της συσκευασίας· 

− εισαγωγή ενός δεσµευτικού γενικού στόχου για τη µείωση των ποσοτήτων 
απορριµµάτων συσκευασίας που προορίζονται για ενταφιασµό· 

− θέσπιση προσιτών µηχανισµών αποκοµιδής των συσκευασιών για τους 
καταναλωτές· 

− ενθάρρυνση της χρήσης υλικών που είναι εύκολο να διαχωριστού από τη ροή 
απορριµµάτων· 

12. παροτρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει και να διεξάγει διάλογο µε τα ενδιαφερόµενα µέρη του 
τοµέα, προκειµένου να τους ενθαρρύνει στην ανάπτυξη κανόνων για τη συσκευασία οι οποίοι θα 
κινούνται στο πνεύµα του Έκτου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον (εξοικονόµηση 
ενέργειας, περιορισµός χρήσης φυσικών πόρων, κατάργηση επικίνδυνων ουσιών και 
ελαχιστοποίηση αποβλήτων, ενθάρρυνση της υιοθέτησης δεικτών, π.χ. λόγος προϊόν/συσκευασία· 

13. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει µελέτη για την εφαρµογή του προτύπου της CEN που αφορά την 
πρόληψη και να εξετάσει τον αντίκτυπό του στα διάφορα κράτη µέλη· 

14. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για την εισαγωγή ενός στόχου πρόληψης και 
περιορισµού ανά υλικό για την ποσότητα των υλικών συσκευασίας που θα διατίθενται στην αγορά , 
όπου απαιτείται κάτι τέτοιο, µακροπρόθεσµα δε να αναθεωρήσει τους στόχους αυτούς κατά τρόπο 
φιλόδοξο, ώστε να τους προσαρµόσει στην τεχνική πρόοδο· 

15. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση στρατηγικής για συσκευασίες προσαρµοσµένες στους 
διάφορους τρόπους µεταφοράς, προκειµένου να περιορισθεί ο αριθµός των µεταφορών, 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το ρόλο της συσκευασίας σε όλα τα στάδια υλικοτεχνικής 
υποστήριξης· 

16. αναθέτει στην Επιτροπή να αναπτύξει µέσα για την εισαγωγή της ευθύνης του παραγωγού στο θέµα 
της πρόληψης στην παραγωγή απορριµµάτων συσκευασίας, που θα συνίσταται στην υποχρέωση 
κάθε παραγωγού να αποδεικνύει βάσει ανάλυσης LCA ότι, προκειµένου να εκπληρώσει τις βασικές 
λειτουργίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της συσκευασίας, επέλεξε την πλέον φιλική προς το 
περιβάλλον λύση· 

17. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για την εισαγωγή στόχων που θα αφορούν την 
επαναχρησιµοποίηση ορισµένων προϊόντων συσκευασίας που κατασκευάζονται από υλικά, για τα 
οποία η επαναχρησιµοποίηση κατατάσσεται υψηλότερα στην ιεραρχία από την ανακύκλωση και σε 
περιπτώσεις που η επιβάρυνση από τη διακίνησή τους δεν υπερβαίνει τα οφέλη για το περιβάλλον· 
στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, για τα υλικά που εµφανίζονται στην ευρωπαϊκή 
αγορά σε συγκριτικά χαµηλές ποσότητες (< 10000 τ/ε) και δεν µπορούν να περισυλλεγούν 
συγκεντρωτικά, η ανακύκλωση γενικά δεν είναι η κατάλληλη µέθοδος· 

18. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για υψηλότερους στόχους όσον αφορά την 
ανακύκλωση για τα έτη 2001-2005· 

19. επισηµαίνει ότι προκειµένου να καταστούν τα ανακυκλωµένα υλικά πιο ανταγωνιστικά ως 
δευτερογενείς πρώτες ύλες, η διαφορά στην τιµή µε τις πρωτογενείς πρώτες ύλες πρέπει να µειωθεί 
µέσω της ενσωµάτωσης του περιβαλλοντικού κόστους στην τιµή των εν λόγω πρωτογενών πρώτων 



υλών· συνιστά την καθιέρωσης υποχρεωτικού τέλους στη χρήση υλικών συσκευασίας, των οποίων 
η ανακύκλωση δεν παράγει θετική αξία· 

20. προτρέπει την Επιτροπή να επινοήσει ορισµό και κριτήρια για τη ροή των απορριµµάτων που 
προσφέρονται για ανάκτηση, µε επιδίωξη να µεγιστοποιηθεί η χρήση της ενέργειας και να 
ελαχιστοποιηθεί η έκλυση επικίνδυνων ουσιών· υπογραµµίζει δε ότι µια ικανοποιητική αναβάθµιση 
των στόχων της ανακύκλωσης θα καταδείξει ως παρωχηµένη οποιαδήποτε αύξηση του στόχου για 
ανάκτηση·  

21. ζητεί να επιδιωχθεί ο στόχος της γενικότερης µείωσης των απορριµµάτων συσκευασίας που 
προορίζονται για ενταφιασµό· 

22. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, 
καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών. 
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