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PR_COD_1am 
 
 

Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα 

 * ∆ιαδικασία διαβούλευσης 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 *** Σύµφωνη γνώµη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ 

 ***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 ***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 ***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

 
(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή) 
 

 
 
 
 

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για 
παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε µια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα 
συσκευασίας 
(COM(2004)0127 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(∆ιαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο (COM(2004)0127)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-
0100/2004), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίµων (Α6-0000/2004), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει µε νέο κείµενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και 
στην Επιτροπή. 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 
 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1 

(1) Ενόψει της διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στην ειδική κατάσταση 
των µελλοντικών κρατών µελών, ιδίως 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
ανακύκλωσης και ανάκτησης που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

(1) Λόγω της πρόσφατης διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στην ειδική κατάσταση 
των νέων κρατών µελών, ιδίως όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων 
ανακύκλωσης και ανάκτησης που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

                                                 
1 ΕΕ C 98 της 23.4.2004, σελ. 40. 
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Τροπολογία 2 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 

 
(2) Τα κράτη µέλη που προσχωρούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάµει της Συνθήκης 
Προχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
προκειµένου να προσαρµόσουν τα 
συστήµατά τους για ανακύκλωση και 
ανάκτηση στους στόχους της οδηγίας 
94/62/ΕΚ. 

(2) Τα κράτη µέλη που προσχώρησαν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάµει της 
Συνθήκης Προχώρησης της 16ης Απριλίου 
2003 χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
προκειµένου να προσαρµόσουν τα 
συστήµατά τους για ανακύκλωση και 
ανάκτηση στους στόχους της οδηγίας 
94/62/ΕΚ. 

 

Τροπολογία 3 
ΑΡΘΡΟ 1 

Άρθρο 6, παράγραφος 11 (Οδηγία 94/62/EΚ) 

11. Τα κράτη µέλη που προσχωρούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάµει της Συνθήκης 
Προχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 
δύνανται να αναβάλουν την επίτευξη των 
στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 στοιχεία β), δ) και ε) µέχρι ηµεροµηνία 
της επιλογής τους, η οποία δεν θα είναι 
αργότερα από την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 

11. Τα κράτη µέλη που προσχώρησαν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάµει της 
Συνθήκης Προχώρησης της 16ης Απριλίου 
2003 δύνανται να αναβάλουν την επίτευξη 
των στόχων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία β), δ) και ε) µέχρι 
ηµεροµηνία της επιλογής τους, η οποία δεν 
θα είναι αργότερα από την 31η ∆εκεµβρίου 
2012  για την Κύπρο, την Τσεχική 
∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, 
τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη 
Σλοβενία· την 31η ∆εκεµβρίου 2013 για τη 
Μάλτα· την 31η ∆εκεµβρίου 2014 για την 
Πολωνία και την 31η ∆εκεµβρίου 2015 για 
τη Λετονία. 

Αιτιολόγηση 

Οι προτεινόµενες νέες προθεσµίες αντιστοιχούν στα αιτήµατα που έχουν υποβάλει τα νέα κράτη 
µέλη και τα οποία µνηµονεύονται στην Οδηγία 2004/12/EΚ (αιτιολογική σκέψη 6). 
 

Τροπολογία 4 
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα) 

Άρθρο 18, παράγραφος 2 (νέα) (Οδηγία 94/62/EΚ) 

 1α. Στο άρθρο 18 της Οδηγίας94/62/EΚ 
προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 18: 
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  "Η παρούσα Οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωµα των κρατών µελών να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν, σύµφωνα µε 
τη Συνθήκη, µέτρα όσον αφορά 
συστήµατα επαναχρησιµοποίησης των 
συσκευασιών, που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κατά περιβαλλοντικώς 
αποδεκτό τρόπο, στον βαθµό που δεν 
παραβιάζουν τους κανόνες τις παρούσας 
οδηγίας." 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα των κρατών µελών να θεσπίζουν συστήµατα 
επαναχρησιµοποίησης των συσκευασιών µε σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος, που συγκαταλέγεται στους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Η 
έµπνευση της παρέκκλισης αυτής προέρχεται από παρεµφερή παρέκκλιση στην Οδηγία για τα 
προϊόντα καπνού (Οδηγία 2001/37/EΚ). 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 1994, τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα 
απορρίµµατα συσκευασίας1 (εφεξής “αρχική οδηγία περί συσκευασίας”). Στις 11 
Φεβρουαρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν την Οδηγία 
2004/12/EΚ2 (εφεξής “αναθεωρηµένη οδηγία περί συσκευασίας”) που τροποποιεί την  οδηγία 
94/62/EΚ, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης 
ΕΚ. Μεταξύ άλλων, η αναθεωρηµένη οδηγία περί συσκευασίας αυξάνει τους στόχους όσον 
αφορά την αξιοποίηση και την ανακύκλωση, που πρέπει να έχουν επιτευχθεί µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 20083. 
 
Την εποχή κατά την οποία υπεβλήθη η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας περί συσκευασίας 
στο ΕΚ και το Συµβούλιο, βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε δέκα 
χώρες. Οι χώρες αυτές (εφεξής “προσχωρούσες χώρες”) έχουν πλέον προσχωρήσει στην ΕΕ 
από 1ης Μαΐου 2004. Ωστόσο, την εποχή της έγκρισης της αναθεωρηµένης οδηγίας περί 
συσκευασίας δεν είχαν ακόµη οριστικοποιηθεί οι µεταβατικές περίοδοι της αρχικής οδηγίας 
για όλες τις προσχωρούσες χώρες. Επί πλέον, υπήρχε ανεπαρκής ενηµέρωση όσον αφορά 
τους όρους για περαιτέρω ανύψωση των στόχων επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης 
στις προσχωρούσες χώρες. Κατά συνέπεια, η αναθεωρηµένη οδηγία περί συσκευασίας δεν 
περιλαµβάνει στο λειτουργικό µέρος της συγκεκριµένες προτάσεις για τις προσχωρούσες 
χώρες. Ωστόσο, στην αιτιολογική σκέψη 6 αναφέρει ότι "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι επιβάλλονται προσωρινές παρεκκλίσεις για τα 
προσχωρούντα κράτη ως προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας ... και αναφέρει ότι "τούτο 
θα πρέπει να αποφασισθεί βάσει των αιτηµάτων των προσχωρούντων κρατών για παρεκκλίσεις 
που θα ισχύσουν, καταρχήν, το αργότερο έως το 2012 για την Κύπρο, τη ∆ηµοκρατία της 
Τσεχίας, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία· το 2013 για 
τη Μάλτα· το 2014 για την Πολωνία και το 2015 για τη Λεττονία".  
 
Η παρούσα πρόταση ορίζει προθεσµία µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, µέχρι την οποία τα 10 
νέα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν συµµορφωθεί προς τους στόχους της 
επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης των απορριµµάτων συσκευασίας. Η ηµεροµηνία 
αυτή διαφέρει από αυτήν που µνηµονεύεται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 6. Κατά την 
άποψη του εισηγητή κρίνεται σκόπιµο να υιοθετηθεί το µήνυµα που εξέπεµψαν οι δέκα 
υποψήφιες χώρες κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Μια ταχεία ανταλλαγή απόψεων µε 
ΒΕΚ από τα νέα κράτη µέλη δεν µετέβαλε την άποψη του εισηγητή.  Κατά συνέπεια, ο 
εισηγητής προτείνει την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής µε τον καθορισµό της 
προθεσµίας σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 6 της αναθεωρηµένης οδηγίας περί 
συσκευασίας (δηλ. όχι αργότερα α·ο τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 για την για την Κύπρο, την 
Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη 
Σλοβενία· την 31η ∆εκεµβρίου 2013 για τη Μάλτα· την 31η ∆εκεµβρίου 2014 για την 
Πολωνία και την 31η ∆εκεµβρίου 2015 για τη Λετονία). 
 

                                                 
1 ΕΕ L 365, 31.12.1994, σελ. 10 
2 ΕΕ L 47, 18.2.2004, σελ. 26  
3 Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία  µπορούν να µεταθέσουν την προθεσµία αυτή µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2011. 
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Κατά την προηγούµενη αναθεώρηση της οδηγίας ιδιαίτερη προσοχή επεδείχθη στο θέµα της 
πρόληψης και της επαναχρησιµοποίησης. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2005 η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας. Λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην ΕΕ ο 
εισηγητής πιστεύει ότι η  παρούσα οδηγία µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά τα 
φιλικά προς το περιβάλλον συστήµατα αξιοποίησης στα νέα αλλά και τα παλαιά κράτη µέλη. 
Προς τον σκοπό αυτό, ο εισηγητής προτείνει να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα των κρατών 
µελών να θεσπίζουν συστήµατα αξιοποίησης της συσκευασίας µε στόχο τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική προστασία, που συγκαταλέγεται µεταξύ των στόχων της 
παρούσας οδηγίας. Η έµπνευση της παρέκκλισης αυτής προέρχεται από παρεµφερή 
παρέκκλιση στην Οδηγία για τα προϊόντα καπνού (Οδηγία 2001/37/EΚ). 
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