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PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία 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 Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία 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 Διαδικασία 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.



PR\579114EL.doc 3/39 PE 360.280v02-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................36



PE 360.280v02-00 4/39 PR\579114EL.doc

EL



PR\579114EL.doc 5/39 PE 360.280v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις μεταφορές αποβλήτων
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0379)2

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2004)0172)3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι μεταφορές αποβλήτων που 
παράγονται από ένοπλες δυνάμεις ή 
ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, όταν εισάγονται 
στην Κοινότητα υπό ειδικές συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένης της 
διαμετακόμισης στο εσωτερικό της 
Κοινότητας όταν τα απόβλητα εισέρχονται 
στην Κοινότητα). Κατά τις εν λόγω 

(9) Οι μεταφορές αποβλήτων που 
παράγονται από ένοπλες δυνάμεις ή 
ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, όταν εισάγονται 
στην Κοινότητα υπό ειδικές συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένης της 
διαμετακόμισης στο εσωτερικό της 
Κοινότητας όταν τα απόβλητα εισέρχονται 
στην Κοινότητα). Κατά τις εν λόγω 

  
1 ΕΕ C 87E της 7.4.2004, σελ. 281.
2 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
3 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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μεταφορές, θα πρέπει να τηρούνται οι 
απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου και των 
διεθνών συμφωνιών. Στις περιπτώσεις που 
η μεταφορά διαμετακομίζεται μέσω 
κράτους μέλους καθ’ οδόν προς την 
αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλήτων 
στη χώρα προορισμού, εντός της 
Κοινότητας, η αρμόδια αρχή της 
διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή
προορισμού θα πρέπει να ενημερώνονται 
εκ των προτέρων σχετικά με τη μεταφορά 
και τον προορισμό της.

μεταφορές, θα πρέπει να τηρούνται οι 
απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου και των 
διεθνών συμφωνιών. Στις περιπτώσεις 
αυτές οποιαδήποτε αρμόδια αρχή της 
διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή 
προορισμού στην Κοινότητα θα πρέπει να 
ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά 
με τη μεταφορά και τον προορισμό της.

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά 
με την μεταφορά και τον προορισμό της, επίσης στις περιπτώσεις που η μεταφορά δεν 
διαμετακομίζεται μέσω κράτους μέλους (π.χ. εισαγωγή σε κράτος μέλος μέσω αεροδρομίου).

Τροπολογία 2
Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο β)

β) τα απόβλητα που δημιουργούνται επί 
των αεροσκαφών, μέχρις ότου τα εν λόγω 
απόβλητα εκφορτωθούν προκειμένου να 
αξιοποιηθούν ή να διατεθούν,

β) τα απόβλητα που δημιουργούνται επί 
των οχημάτων, των τραίνων, των 
αεροσκαφών και των πλοίων μέχρις ότου 
τα εν λόγω απόβλητα εκφορτωθούν 
προκειμένου να αξιοποιηθούν ή να 
διατεθούν,

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των αποβλήτων που δημιουργούνται επί αεροσκαφών πρέπει να επεκταθεί σε όλα 
τα είδη μεταφορών διότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας θα είναι δυσανάλογες σε σχέση με τα 
απόβλητα που δημιουργούνται επί οχημάτων άλλων εκτός των αεροσκαφών. 

Τροπολογία 3
Άρθρο 1, παράγραφος 3 (΄δ)

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 11 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
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Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού τα ζωικά 
υποπροϊόντα τα οποία, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το άρθρο 1 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ 
θεωρούνται ως απόβλητα. Η οδηγία 75/442/ΕΟΚ και ο υπό εξέταση κανονισμός αποτελούν 
οριζόντιες διατάξεις που ισχύουν για όλα τα απόβλητα. Κατόπιν τούτου είναι ακατανόητο να 
αποκλείονται ορισμένα απόβλητα. Ο κανονισμό 1774/2002 αφορά κυρίως τις υγειονομικές 
διατάξεις που αφορούν τα ζωικά υποπροϊόντα και, σε μικρότερο βαθμό, τις περιβαλλοντικές 
πτυχές των αποβλήτων των ζωικών υποπροϊόντων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
μεταφορά των αποβλήτων αυτών πραγματοποιείται με ορθολογιστικό τρόπο από οικολογική 
άποψη, θα πρέπει να υπαχθούν τα απόβλητα αυτά στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 4
Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο ζ)

ζ) οι εισαγωγές στην Κοινότητα 
αποβλήτων που παράγονται από ένοπλες 
δυνάμεις ή ανθρωπιστικές οργανώσεις, 
κατά τη διάρκεια κρίσεων, ή επιχειρήσεων 
επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης, όπου 
τα απόβλητα αποστέλλονται, από τις 
οικείες ένοπλες δυνάμεις ή από τις 
ανθρωπιστικές οργανώσεις, ή για 
λογαριασμό τους, απευθείας ή εμμέσως, 
στη χώρα προορισμού. Στις περιπτώσεις 
που η μεταφορά διαμετακομίζεται μέσω 
κράτους μέλους καθ΄οδόν προς 
αξιοποίηση ή διάθεση των αποβλήτων 
στη χώρα προορισμού, η αρμόδια αρχή 
της διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή 
προορισμού ενημερώνονται εκ των 
προτέρων σχετικά με τη μεταφορά και τον 
προορισμό της.

ζ) οι εισαγωγές στην Κοινότητα 
αποβλήτων που παράγονται από ένοπλες 
δυνάμεις ή ανθρωπιστικές οργανώσεις, 
κατά τη διάρκεια κρίσεων, ή επιχειρήσεων 
επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης, όπου 
τα απόβλητα αποστέλλονται, από τις 
οικείες ένοπλες δυνάμεις ή από τις 
ανθρωπιστικές οργανώσεις, ή για 
λογαριασμό τους, απευθείας ή εμμέσως, 
στη χώρα προορισμού. Στις περιπτώσεις 
αυτές οποιαδήποτε αρμόδια αρχή της 
διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή 
προορισμού στην Κοινότητα 
ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά 
με τη μεταφορά και τον προορισμό της.

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά 
με την μεταφορά και τον προορισμό της, επίσης στις περιπτώσεις που η μεταφορά δεν 
διαμετακομίζεται μέσω κράτους μέλους (π.χ. εισαγωγή σε κράτος μέλος μέσω αεροδρομίου).

Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 5 (α) (νέα)
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5α. Εντός 18 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή καθορίζει κατευθυντήριες 
γραμμές προκειμένου να προσδιορίζεται 
πότε ένα πλοίο ή ένα όχημα καθίσταται 
απόβλητο σύμφωνα με το άρθρο 1, 
στοιχείο α), της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 
της οδηγίας αυτής, όπως ισχύει κατόπιν 
τροποποιήσεως.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 112 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Τα πλοία αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία από άποψη αποβλήτων. Ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον 
κόσμο και μπορούν, κατά συνέπεια, να δηλώσουν τα απόβλητα παντού. Προκειμένου να 
αποφύγει τα έξοδα επεξεργασίας με την περιβαλλοντικά ορθή διάθεση των αποβλήτων, ο 
ιδιοκτήτης μπορεί να αποστείλει το πλοίο του για το τελευταίο του ταξίδι σε τρίτη χώρα με 
χαμηλότερα πρότυπα επεξεργασίας, και να τα δηλώσει ως απόβλητα μόνο με την άφιξη του 
πλοίου. Με τον τρόπο αυτό, τα πλοία που πληρούν τον ορισμό των αποβλήτων μπορούν να 
παρακάμψουν την νομοθεσία για τα απόβλητα και στην συνέχεια τις διατάξεις του κανονισμού 
μεταφοράς αποβλήτων. Είναι απαραίτητες οι Κατευθυντήριες Γραμμές για να κλείσει αυτό το 
μέσο διαφυγής στην νομοθεσία για τα απόβλητα, ακόμη δε περισσότερο εφόσον υπάρχουν 
παλαιά πλοία προς διάλυση, πολλά εκ των οποίων περιέχουν ικανές ποσότητες επικίνδυνων 
ουσιών ή υλικών. Παρόμοια κατάσταση σε μικρότερη κλίμακα ισχύει για τα  παλαιά 
αυτοκίνητα.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εισαγωγή

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

2. Οι μεταφορές των ακόλουθων 
αποβλήτων που προορίζονται για 
αξιοποίηση υπόκεινται στη γενική 
απαίτηση να συνοδεύονται από ορισμένες 
πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 18, εάν η ποσότητα των 
μεταφερόμενων αποβλήτων είναι 
μεγαλύτερη των 20 κιλών:
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τη σύναψη συμβολαίου και για να συνοδεύονται τα απόβλητα με το έγγραφο 
που περιέχεται στο Παράρτημα VII είναι δυσανάλογες για τις μικρές ποσότητες μεταφερόμενων 
αποβλήτων. Τέτοιες μικρές ποσότητες μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, ακόμη και 
στις περιπτώσεις επιστροφής, ή μπορούν να μεταφέρονται από άτομα που διασχίζουν τα σύνορα 
(π.χ. απόβλητα από συσκευασίες ή  απόβλητα από εφημερίδες).  

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, παράγραφος 5

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

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

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα που συλλέγονται από νοικοκυριά και τα κατάλοιπα από την καύση των 
αποβλήτων από νοικοκυριά έχουν ένα ειδικό καθεστώς εφόσον αποτελούν την μοναδική 
κατηγορία αποβλήτων που συγκαταλέγεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βασιλείας. Αυτό 
ευθυγραμμίζεται με την αιτιολογική αναφορά 26 της κοινής θέσης. Επιπλέον, η έγκριση αυτής 
της τροπολογίας θα θέσει τέλος στο δύσκολο ερώτημα το οποίο έχει επανειλημμένως τεθεί 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και αφορά τον ορισμό της "επιχείρησης αξιοποίησης"
και της "επιχείρησης διάθεσης" των αποβλήτων αυτών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος 5 (α) (νέα)

5α. Η μεταφορά αποβλήτων που 
προορίζονται για ανάμειξη, 
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επανασυσκευασία, μεταφόρτωση ή 
αποθήκευση ή άλλες ενέργειες που δεν 
εκλαμβάνονται ως οριστική διάθεση ή 
οριστική ανάκτηση δεν επιτρέπεται.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 21 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004). 

Η προσωρινή διάθεση ή προσωρινή αξιοποίηση δεν μπορούν να οδηγήσουν παρά σε σύγχυση. 
Τα απόβλητα που πρέπει να αποθηκευτούν επί μακρόν, να αναμιχθούν ή να ανασυσκευασθούν 
θέτουν προβλήματα όσον αφορά την επεξεργασία που θα πρέπει να υποστούν και ανοίγουν την 
πόρτα στην απάτη. Είναι προτιμότερο να μην επιτραπούν οι διαμεθοριακές μεταφορές 
παρομοίων αποβλήτων. Όσον αφορά την άδεια διασυνοριακών μεταφορών, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ο όρος μιας ταχείας διάθεσης και μιας ταχείας ανάκτησης. Θα πρέπει να 
εξαλειφθούν στο μέτρο του δυνατού τα στοιχεία που ενθαρρύνουν μια μακροχρόνια προσωρινή 
επεξεργασία (λ.χ. πριν από τη διαλογή ή άλλη ενέργεια όταν δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ότι 
τούτο πραγματοποιείται με τον σωστό τρόπο). Επιπλέον, είναι αδιανόητο να μην 
πραγματοποιούνται στη χώρα προέλευσης η αποθήκευση, η ανασυσκευασία και το μείγμα (με 
άλλα λόγια δεν τηρείται η αρχή της αυτονομίας). Εν συνεχεία, η μεταφορά μπορεί ενδεχομένως 
να πραγματοποιηθεί εφόσον προορίζεται να εξασφαλίσει την οριστική διάθεση.

Λόγω της παρούσας τροπολογίας, μπορούν να καταργηθούν τα άρθρα 5(4),6(6) και 15. 

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 4 (α) (νέα)

4α. Πέρας της μεταφοράς σημαίνει ότι 
έχουν τελικά διατεθεί ή αξιοποιηθεί στη 
χώρα εισαγωγής τα σχετικά απόβλητα.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 84/αναθ. της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).
Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρανόηση, ορίζεται με σαφήνεια το πέρας της 
μεταφοράς.

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 6

6) Κάλυψη της κοινοποίησης: 6) Κάλυψη της κοινοποίησης:

Η κοινοποίηση καλύπτει τη μεταφορά 
αποβλήτων από τον αρχικό τόπο 
αποστολής της, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδιάμεσης και της μη ενδιάμεσης

Η κοινοποίηση καλύπτει τη μεταφορά 
αποβλήτων από τον αρχικό τόπο 
αποστολής της, συμπεριλαμβανομένης 
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αξιοποίησης ή διάθεσής της. αξιοποίησης ή διάθεσής της.

Εφόσον οι επακόλουθες ενδιάμεσες ή μη 
ενδιάμεσες εργασίες πραγματοποιούνται 
σε χώρα άλλη από την αρχική χώρα 
προορισμού, η μη ενδιάμεση εργασία και 
ο προορισμός της αναφέρονται στην 
κοινοποίηση και εφαρμόζεται το άρθρο 
15, στοιχείο στ).
Κάθε κοινοποίηση πρέπει να καλύπτει 
μόνον ένα κωδικό ταυτοποίησης των 
αποβλήτων, εκτός από:

Κάθε κοινοποίηση πρέπει να καλύπτει 
μόνον ένα κωδικό ταυτοποίησης των 
αποβλήτων.

α) Τα απόβλητα που δεν ταξινομούνται σε 
μία ενιαία καταχώριση σε ένα από τα 
Παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΒ, IV ή IVA. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να 
προδιαγράφεται μόνον ένας τύπος 
αποβλήτων,
β) τα μίγματα αποβλήτων που δεν 
ταξινομούνται σε ενιαία καταχώριση σε 
ένα από τα Παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΒ, IV ή 
IVA, εκτός αν απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, 
ο κωδικός κάθε κλάσματος των 
αποβλήτων πρέπει να προδιαγράφεται 
κατά σειρά μεγέθους.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Σε ευθυγράμμιση με την κατάργηση του άρθρου 15, πρέπει επίσης να καταργηθούν οι 
ενδιάμεσες ενέργειες στην παράγραφο αυτή.

Η χρησιμοποίηση περισσοτέρων της μιας καταχωρίσεων αποβλήτων σε μια κοινοποίηση μπορεί 
να οδηγήσει σε ασαφείς καταστάσεις και να ευνοήσει την ανάμιξη αποβλήτων. Θα πρέπει, 
συνεπώς, να αποκλεισθούν αυτά τα ενδεχόμενα.

Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 4

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

διαγράφεται



PE 360.280v02-00 12/39 PR\579114EL.doc

EL

εγκατάσταση προορισμού:
α) Υποχρέωση να χορηγεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 15, στοιχείο δ) και, ενδεχομένως 
στοιχείο ε), πιστοποιητικά ότι τα 
απόβλητα αξιολογήθηκαν ή διατέθηκαν 
σύμφωνα με την κοινοποίηση και τους 
όρους που καθορίζονται σ’αυτήν, καθώς 
και με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, και
β) να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, 
κοινοποίηση στην αρχική αρμόδια αρχή 
της αρχικής χώρας αποστολής, σύμφωνα 
με το άρθρο 15, στοιχείο στ), σημείο ii).

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 26 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Σε ευθυγράμμιση με την κατάργηση του άρθρου 15, πρέπει επίσης να καταργηθούν οι 
ενδιάμεσες ενέργειες στην παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 6

6. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, 
εάν τα μεταφερόμενα απόβλητα 
προορίζονται για ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης ή διάθεσης και εάν 
πραγματοποιούνται περαιτέρω εργασίες 
αξιοποίησης ή διάθεσης στη χώρα 
προορισμού, η χρηματική εγγύηση ή η 
ενδιάμεση ασφάλεια μπορούν να 
αποδεσμεύονται όταν τα απόβλητα 
εξέρχονται από την εγκατάσταση 
ενδιάμεσης επεξεργασίας και ο 
κοινοποιών παρέχει αποδείξεις ότι έχουν 
ολοκληρωθεί οι ενδιάμεσες εργασίες. Οι 
εν λόγω αποδείξεις παρέχονται με το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 
15, στοιχείο δ). Στην περίπτωση αυτή, 
κάθε περαιτέρω μεταφορά προς 
εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης 
καλύπτεται από νέα χρηματική εγγύηση ή 
ισοδύναμη ασφάλεια, εκτός αν η αρμόδια

διαγράφεται
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αρχή προορισμού κρίνει ότι δεν 
απαιτείται παρόμοια χρηματική εγγύηση 
ή ασφάλεια. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 
αρμόδια αρχή προορισμού είναι υπεύθυνη
για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 
στην περίπτωση παράνομης μεταφοράς ή 
για την παραλαβή κατόπιν επιστροφής 
των αποβλήτων, ή στην περίπτωση που η 
μεταφορά ή οι εργασίες αξιοποίησης ή 
διάθεσης δεν μπορούν να ολοκληρωθούν 
όπως είχε προβλεφθεί.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 85/αναθ. της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Σε ευθυγράμμιση με την κατάργηση του άρθρου 15, πρέπει επίσης να καταργηθούν οι 
ενδιάμεσες ενέργειες στην παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 13
Άρθρο 10, παράγραφος 4 (α) (νέα)

4α. Η εγκατάσταση που λαμβάνει τα 
απόβλητα συντάσσει καταστάσεις των 
ποσοτήτων αποβλήτων που εισάγονται 
και εξάγονται για κάθε ειδική γραμμή 
επεξεργασίας και για κάθε τμήμα των 
κατηγοριών αυτών.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 32 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Προκειμένου να καταστεί εφικτή μια όσο το δυνατόν ευρύτερη, πραγματική αξιοποίηση των 
αποβλήτων, είναι απαραίτητο κάθε εγκατάσταση να συντάσσει παρόμοιες καταστάσεις.

Τροπολογία 14
Άρθρο 10, παράγραφος 4 (β) (νέα)

4β.Οι αρχές στη χώρα προέλευσης και 
στη χώρα προορισμού μπορούν να 
απαιτήσουν από τον παραλήπτη να 
υποβάλει τακτικά (π.χ. μηνιαίως) 
απολογισμό εισροών/εκροών της 
συγκεκριμένης γραμμής επεξεργασίας, ο 
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οποίος πρέπει να είναι υπογεγραμμένος 
από τον νομικό υπεύθυνο της 
εγκατάστασης και να αποστέλλεται εντός 
μηνός στις αρμόδιες αρχές.
Ο απολογισμός εισροών/εκροών πρέπει 
να αναφέρει όλες τις εισόδους και 
εξόδους αποβλήτων για κάθε μια από τις 
γραμμές επεξεργασίας κατά τρόπο ώστε 
να μπορούν οι αρχές ανά πάσα στιγμή να 
επαληθεύουν ότι οι μεταφορές 
αποβλήτων αντιστοιχούν επακριβώς στον
αρχικό στόχο της κοινοποίησης και να 
ανατεθούν σε περαιτέρω μεταφορά σε 
περίπτωση ασυμβατότητας..

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 33 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

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

Τροπολογία 15
Άρθρο 11, παράγραφος 1 (ζ) (i)

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

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

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 37 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Μέχρι σήμερα, η Κοινότητα δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβουλία για την εγκατάσταση ενός 
ολοκληρωμένου και επαρκούς δικτύου υποδομών διάθεσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αυτάρκεια της Κοινότητας. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν έχει γίνει για να εξασφαλιστεί η 
αυτάρκεια σε κοινοτικό επίπεδο. Η αυτάρκεια έχει εξασφαλιστεί μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη. 
Με τις συνθήκες αυτές, είναι ακατανόητο να προβάλλεται το επιχείρημα της Κοινοτικής 
αυτάρκειας ενώ η αυτάρκεια αυτή στην πράξη δεν υφίσταται.
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Τροπολογία 16
Άρθρο 11, παράγραφος 1 (η α) (νέα)

(η α) Τα ενεχόμενα απόβλητα 
προορίζονται για ανάμειξη, 
επανασυσκευασία, μεταφόρτωση, 
αποθήκευση ή άλλες ενέργειες που δεν 
συνεπάγονται την τελική διάθεση, ή

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 34 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Η προσωρινή διάθεση ή προσωρινή αξιοποίηση δεν μπορούν να οδηγήσουν παρά σε σύγχυση. 
Τα απόβλητα που πρέπει να αποθηκευτούν επί μακρόν, να αναμιχθούν ή να ανασυσκευασθούν 
θέτουν προβλήματα όσον αφορά την επεξεργασία που θα πρέπει να υποστούν και ανοίγουν την 
πόρτα στην απάτη. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να μην επιτραπούν οι διαμεθοριακές μεταφορές
παρομοίων αποβλήτων. Εάν επιτραπούν, θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση η ταχεία διάθεση ή 
η  αξιοποίησή τους. Θα πρέπει να εξαλειφθούν στο μέτρο του δυνατού τα κίνητρα που 
ενθαρρύνουν μια προσωρινή επεξεργασία μηδαμινής αξίας (λ.χ. πριν από τη διαλογή ή άλλη 
ενέργεια όταν δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ότι τούτο πραγματοποιείται με τον σωστό τρόπο). 
Επιπλέον, είναι αδιανόητο να μην πραγματοποιούνται στη χώρα προέλευσης η αποθήκευση, η 
ανασυσκευασία και το μείγμα (με άλλα λόγια δεν τηρείται η αρχή της αυτονομίας). Εν συνεχεία, 
η μεταφορά μπορεί ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί εφόσον προορίζεται να εξασφαλίσει την 
οριστική διάθεση.

Τροπολογία 17
Άρθρο 11, παράγραφος 1 (η β) (νέα)

(η β) πρόκειται για ανάμικτα αστικά 
απόβλητα από ιδιωτικά νοικοκυριά 
(καταχώριση 20 03 01)

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 80 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Τα απόβλητα από ιδιωτικά νοικοκυριά δεν πρέπει να μεταφέρονται περισσότερο από το 
απολύτως απαραίτητο. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για αυτά τα
ανομοιογενή απόβλητα και να ενθαρρυνθούν να λύσουν το πρόβλημα των οικιακών αποβλήτων 
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τους με αυτάρκη τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα 
75/442/ΕΟΚ. Επομένως, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν αντιρρήσεις στην 
αποστολή αστικών αποβλήτων ακολουθώντας τις διατάξεις των αποβλήτων για διάθεση. Αυτό 
ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 3, παράγραφος 5 και δεν αποκλείει τη συνεργασία με γειτονικές 
χώρες.

Τροπολογία 18Α
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή ή αρχές 
διαμετακόμισης μπορεί, εντός της 
προθεσμίας των 30 ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, να 
προβάλλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις, με 
βάση μόνον την παράγραφο 1, στοιχεία β), 
γ) και στ).

2. Η αρμόδια αρχή ή αρχές 
διαμετακόμισης μπορεί, εντός της 
προθεσμίας των 30 ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, να 
προβάλλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις, με 
βάση μόνον την παράγραφο 1, στοιχεία β), 
γ) δ)και στ).

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης στην Κοινότητα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
προβάλλουν αντιρρήσεις εάν ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης δεν συμμορφώθηκε κατ ' 
επανάληψη στα άρθρα 15 και 16 σε συνδυασμό με παλαιότερες μεταφορές. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία στις περιπτώσεις που οι μεταφορές αποβλήτων είναι σε διαμετακόμιση μέσω της 
Κοινότητας.

Τροπολογία 18Β
Άρθρο 11, παράγραφος 5

5. Εάν δεν έχουν επιλυθεί τα 
προβλήματα που προκάλεσαν τις 
αντιρρήσεις, εντός της προθεσμίας των 30 
ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, η κοινοποίηση παύει να ισχύει. Εφόσον 
ο κοινοποιών συνεχίζει να έχει την 
πρόθεση να εκτελέσει τη μεταφορά, 
απευθύνεται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν 
όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές και ο 
κοινοποιών συμφωνήσουν άλλως.

5. Εάν δεν έχουν επιλυθεί τα 
προβλήματα που προκάλεσαν τις 
αντιρρήσεις, εντός της προθεσμίας των 30 
ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, η κοινοποίηση παύει να ισχύει. Εφόσον 
ο κοινοποιών συνεχίζει να έχει την 
πρόθεση να εκτελέσει τη μεταφορά, 
απευθύνεται νέα κοινοποίηση.
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Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 40 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Από άποψη σαφήνειας μια νέα κοινοποίηση δεν μπορεί παρά να είναι ευκταία. Ως εκ τούτου 
είναι ακατανόητο να μη γίνεται προσφυγή σ’ αυτή όταν δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα.

Τροπολογία 19
Άρθρο 12, παράγραφος 1 (γ)

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

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

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν:
i) Εφόσον υφίσταται αντίστοιχη 
κοινοτική νομοθεσία, η οποία αφορά 
ιδίως τα απόβλητα, και εφόσον έχουν 
εισαχθεί στην εθνική νομοθεσία η οποία 
μεταφέρει τη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία, απαιτήσεις τουλάχιστον 
εξίσου αυστηρές με τις απαιτήσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας, 
ii) εφόσον οι εργασίες αξιοποίησης στη 
χώρα προορισμού διεξάγονται υπό 
συνθήκες γενικά ισοδύναμες με τις 
συνθήκες που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία της χώρας αποστολής,
iii) εφόσον η εθνική νομοθεσία της χώρας 
αποστολής, πλην εκείνης που καλύπτεται 
από το σημείο i), δεν έχει κοινοποιηθεί 
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σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών, οσάκις 
απαιτείται από την οδηγία αυτή, ή 
____________
1 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία η 
οποία τροποποιήθηκε τελευταία με την 
Πράξη Προσχώρησης του 2003

Αιτιολόγηση

Οι τρεις εξαιρέσεις που βασίζονται σε αυτό το σκεπτικό δημιουργούν μεγάλη σύγχυση και 
συγκρούσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε προβλήματα ερμηνείας και 
ατελείωτες συζητήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθούν.

Τροπολογία 20
Άρθρο 12, παράγραφος 1 (γ α) (νέο)

(γ α) ότι η χώρα παραλαβής έχει την 
τεχνική ικανότητα και τις αναγκαίες 
εγκαταστάσεις για την ανάκτηση των 
επικινδύνων αποβλήτων της ή των 
αποβλήτων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της 
Βασιλείας, κατά οικολογικά ορθό τρόπο 
που ισοδυναμεί τουλάχιστον με την 
προσδοκούμενη ανάκτηση στη χώρα 
προορισμού· ή.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 117 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).
Ο κανονισμός για την μεταφορά αποβλήτων πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας.

Τροπολογία 21
Άρθρο 12, παράγραφος 1 (ε α) (νέο)

(ε α) ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά 
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του σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 
1, της Σύμβασης της Βασιλείας να 
απαγορεύσει την εισαγωγή επικινδύνων 
αποβλήτων ή αποβλήτων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της 
σύμβασης αυτής·

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 116 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).
Ο κανονισμός για την μεταφορά αποβλήτων πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας.

Τροπολογία 22
Άρθρο 12, παράγραφος 1 (στ α) (νέο)

(στ α) Όταν λαμβάνοντας υπόψη τις 
γεωγραφικές συνθήκες ή την ανάγκη 
ειδικευμένων εγκαταστάσεων για 
ορισμένους τύπους αποβλήτων, η 
προβλεπόμενη μεταφορά δεν είναι 
σύμφωνη με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, και 
ιδίως τα άρθρα 5 και 7:
(i)  προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή 
της αυτάρκειας σε εθνικό επίπεδο·
(ii)  σε περιπτώσεις που η εγκατάσταση 
πρέπει να ανακτήσει απόβλητα από 
πλησιέστερη πηγή και η αρμόδια αρχή 
έχει δώσει προτεραιότητα στα απόβλητα 
αυτά, ή 
(iii)  προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
μεταφορές είναι σύμφωνες με τα σχέδια 
διαχείρισης των αποβλήτων· ή.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 44 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).
.

Τροπολογία 23
Άρθρο 12, παράγραφος 1 (ζ)



PE 360.280v02-00 20/39 PR\579114EL.doc

EL

ζ) όταν ο λόγος αξιοποιήσιμων προς μη 
αξιοποιήσιμα απόβλητα, η εκτιμώμενη 
αξία των υλικών που θα αξιοποιηθούν 
τελικά ή το κόστος της αξιοποίησης και το 
κόστος της διάθεσης του μη αξιοποιήσιμου 
κλάσματος, δεν δικαιολογούν την 
αξιοποίηση από οικονομική ή/και
περιβαλλοντική άποψη, ή

ζ) ε) ότι ο λόγος ανακτήσιμων προς μη 
ανακτήσιμα απόβλητα, η εκτιμώμενη αξία 
των υλικών που πρόκειται να ανακτηθούν 
εν τέλει ή το κόστος της ανάκτησης και το 
κόστος της διάθεσης του μη ανακτήσιμου 
μέρους, η θερμογόνος δύναμη των 
αποβλήτων, η ανάμειξη με άλλα 
απόβλητα, το ρυπογόνο περιεχόμενο των 
αποβλήτων ή οι κίνδυνοι που συνδέονται 
με τη μεταφορά ρυπογόνων ουσιών σε 
προϊόντα, δεν δικαιολογούν την ανάκτηση 
από περιβαλλοντική άποψη· 

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 82 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Στην παράγραφο 47 της απόφασης στην Υπόθεση C-228/00, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων τονίζει ότι κριτήρια όπως η θερμογόνος αξία των αποβλήτων, η περιεκτικότητα σε 
επιβλαβείς ουσίες ή το γεγονός ότι τα απόβλητα έχουν αναμιχθεί ή όχι, μπορούν να ληφθούν 
υπόψη όταν προβληθούν αντιρρήσεις λόγω εικονικής αξιοποίησης. Με στόχο την δημιουργία 
ασφάλειας δικαίου, η ουσία αυτής της απόφασης πρέπει να ενσωματωθεί στο κείμενο που 
ορίζει τους λόγους προβολής αντιρρήσεων.

Τροπολογία 24
Άρθρο 12, παράγραφος 1 (η α) (νέο)

(η α) Τα ενεχόμενα απόβλητα 
προορίζονται για ανάμειξη, 
επανασυσκευασία, μεταφόρτωση, 
αποθήκευση (προσωρινή ανάκτηση) ή 
άλλες ενέργειες που δεν συνεπάγονται την 
τελική ανάκτηση, ή.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 41 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Η προσωρινή διάθεση ή προσωρινή ανάκτηση δεν μπορούν να οδηγήσουν παρά σε σύγχυση. Τα 
απόβλητα που πρέπει να αποθηκευτούν επί μακρόν, να αναμιχθούν ή να ανασυσκευασθούν 
θέτουν προβλήματα όσον αφορά την επεξεργασία που θα πρέπει να υποστούν και ανοίγουν την 
πόρτα στην απάτη. Είναι προτιμότερο να μην επιτραπούν οι διαμεθοριακές μεταφορές 
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παρομοίων αποβλήτων. Όσον αφορά την άδεια διασυνοριακών μεταφορών, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ο όρος μιας ταχείας διάθεσης και μιας ταχείας ανάκτησης. Θα πρέπει να 
εξαλειφθούν στο μέτρο του δυνατού τα στοιχεία που ενθαρρύνουν μια μακροχρόνια προσωρινή 
επεξεργασία (λ.χ. πριν από τη διαλογή ή άλλη ενέργεια όταν δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ότι 
τούτο πραγματοποιείται με τον σωστό τρόπο). Επιπλέον, είναι αδιανόητο να μην 
πραγματοποιούνται στη χώρα προέλευσης η αποθήκευση, η ανασυσκευασία και το μείγμα (με 
άλλα λόγια δεν τηρείται η αρχή της αυτονομίας). Εν συνεχεία, η μεταφορά μπορεί ενδεχομένως 
να πραγματοποιηθεί εφόσον προορίζεται να εξασφαλίσει την οριστική διάθεση.

Τροπολογία 25
Άρθρο 12, παράγραφος 1 (η β) (νέο)

(η β) πρόκειται για ανάμικτα αστικά 
απόβλητα από ιδιωτικά νοικοκυριά 
(καταχώριση 20 03 01)

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 81 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Τα απόβλητα από ιδιωτικά νοικοκυριά δεν πρέπει να μεταφέρονται περισσότερο από το 
απολύτως απαραίτητο. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για αυτά τα
ανομοιογενή απόβλητα και να ενθαρρυνθούν να λύσουν το πρόβλημα των οικιακών αποβλήτων 
τους με αυτάρκη τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα 
75/442/ΕΟΚ. Επομένως, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν αντιρρήσεις στην 
αποστολή αστικών αποβλήτων ακολουθώντας τις διατάξεις των αποβλήτων για διάθεση. Αυτό 
ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 3, παράγραφος 5 και δεν αποκλείει τη συνεργασία με γειτονικές 
χώρες.

Τροπολογία 26
Άρθρο 12, παράγραφος 1 (ια)

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

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

Ελλείψει κοινοτικής διάταξης η οποία να 
προβλέπει δεσμευτικές υποχρεώσεις όσον 
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αφορά την ανάκτηση ή την ανακύκλωση, 
τα κράτη μέλη μπορούν, με βάση τον 
παρόντα κανονισμό, να επιβάλλουν ίδιες 
υποχρεώσεις ανάκτησης ή ανακύκλωσης,
υπό τον όρο ότι και τα ίδια τηρούν τις 
υποχρεώσεις αυτές.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 48 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Στην υπόθεση Κοπεγχάγη1, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επέφερε διευκρινίσεις 
όσον αφορά τις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για ανάκτηση και 
διέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 259/93 σχετικά με τις μεταφορές 
αποβλήτων. Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ 
θα πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπον ώστε ένα κράτος μέλος να μπορεί να λαμβάνει μέτρα 
όσον αφορά τη μεταφορά αποβλήτων εφόσον η εν λόγω μεταφορά δεν είναι σύμμορφη προς το 
ίδιο πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων, με τον όρο ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα είναι 
σύμμορφο προς τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΟΚ και της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

1 Υπόθεση C-209/98 FFAD κατά Københavns Kommune [2000] ECR I-3743.

Τροπολογία 27
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή ή αρχές 
διαμετακόμισης μπορούν, εντός της 
προθεσμίας των 30 ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, να 
προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις, 
κατά της προγραμματιζόμενης μεταφοράς, 
με βάση μόνον την παράγραφο 1, στοιχεία 
β), δ) και στ).

2. Η αρμόδια αρχή ή αρχές 
διαμετακόμισης μπορούν, εντός της 
προθεσμίας των 30 ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, να 
προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις, 
κατά της προγραμματιζόμενης μεταφοράς, 
με βάση μόνον την παράγραφο 1, στοιχεία 
β), δ) ε) και στ).

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης στην Κοινότητα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
προβάλλουν αντιρρήσεις εάν ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης δεν συμμορφώθηκε κατ ' 
επανάληψη στα άρθρα 15 και 16 σε συνδυασμό με παλαιότερες μεταφορές. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία στις περιπτώσεις που οι μεταφορές αποβλήτων είναι σε διαμετακόμιση μέσω της 
Κοινότητας.

Τροπολογία 28
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Άρθρο 12, παράγραφος 4

4. Εάν δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα 
που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις, εντός της 
προθεσμίας των 30 ημερών, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
κοινοποίηση παύει να ισχύει. Εφόσον ο 
κοινοποιών συνεχίζει να έχει την πρόθεση 
να εκτελέσει τη μεταφορά, απευθύνεται 
νέα κοινοποίηση, εκτός εάν όλες οι οικείες 
αρμόδιες αρχές και ο κοινοποιών 
συμφωνήσουν άλλως.

4. Εάν δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα 
που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις, εντός της 
προθεσμίας των 30 ημερών, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
κοινοποίηση παύει να ισχύει. Εφόσον ο 
κοινοποιών συνεχίζει να έχει την πρόθεση 
να εκτελέσει τη μεταφορά, απευθύνεται 
νέα κοινοποίηση.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 50 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Από άποψη σαφήνειας μια νέα κοινοποίηση δεν μπορεί παρά να είναι ευκταία. Ως εκ τούτου 
είναι ακατανόητο να μη γίνεται προσφυγή σ’ αυτή όταν δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα.

Τροπολογία 29
Άρθρο 13, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Στο πλαίσιο διαδικασίας γενικής 
κοινοποίησης, μια ενιαία κοινοποίηση 
μπορεί να αφορά πολλές μεταφορές 
αποβλήτων εντός μέγιστης περιόδου ενός 
ημερολογιακού έτους. Η εν λόγω περίοδος 
μπορεί να συντομευτεί κατόπιν κοινής 
απόφασης των ενεχομένων αρχών.
Οι λοιπές προθεσμίες που ορίζονται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας γενικής 
κοινοποίησης είναι εκείνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 9.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 51 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Ο κανονισμός 259/93 ορίζει σε ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο τη διάρκεια ισχύος των γενικών 
κοινοποιήσεων. Η διάρκεια αυτή θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και στον υπό εξέταση 
κανονισμό.
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Χάριν σαφήνειας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι καμία άλλη προθεσμία δεν ισχύει για τις 
γενικές κοινοποιήσεις (όπως λ.χ. η προθεσμία εντός της οποίας είναι δυνατόν να υποβληθεί 
προσφυγή καθώς και διάρκεια ισχύος μιας άδειας).

Τροπολογία 30
Άρθρο 14

Προεγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
αξιοποίησης

Το άρθρο αυτό διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 53 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Στην πράξη, θα ήταν ευκταίο να έχει η χώρα εξαγωγής τη δυνατότητα να εγκρίνει μια
κοινοποίηση. Στην περίπτωση όπου η χώρα εισαγωγής ενέκρινε μια εγκατάσταση ανάκτησης, οι 
προθεσμίες που ισχύουν είναι εκείνες που προβλέπει το άρθρο 10.

Τροπολογία 31
Άρθρο 15

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με 
ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης και 
διάθεσης

Το άρθρο αυτό διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 91/αναθ. της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Η προσωρινή διάθεση ή προσωρινή ανάκτηση δεν μπορούν να οδηγήσουν παρά σε σύγχυση. Τα 
απόβλητα που πρέπει να αποθηκευτούν επί μακρόν, να αναμιχθούν ή να ανασυσκευασθούν 
θέτουν προβλήματα όσον αφορά την επεξεργασία που θα πρέπει να υποστούν και ανοίγουν την 
πόρτα στην απάτη.

Είναι προτιμότερο να μην επιτραπούν οι διαμεθοριακές μεταφορές παρομοίων αποβλήτων. 
Όσον αφορά την άδεια διασυνοριακών μεταφορών, θα πρέπει να προβλεφθεί ο όρος μιας 
ταχείας διάθεσης και μιας ταχείας ανάκτησης. Θα πρέπει να εξαλειφθούν στο μέτρο του 
δυνατού τα στοιχεία που ενθαρρύνουν μια μακροχρόνια προσωρινή επεξεργασία (λ.χ. πριν από 
τη διαλογή ή άλλη ενέργεια όταν δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ότι τούτο πραγματοποιείται με 
τον σωστό τρόπο). Επιπλέον, είναι αδιανόητο να μην πραγματοποιούνται στη χώρα προέλευσης 
η αποθήκευση, η ανασυσκευασία και το μείγμα (με άλλα λόγια δεν τηρείται η αρχή της 
αυτονομίας). Εν συνεχεία, η μεταφορά μπορεί ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί εφόσον 
προορίζεται να εξασφαλίσει την οριστική διάθεση.
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Τροπολογία 32
Άρθρο 23, παράγραφος 2, τελευταίο εδάφιο

Καμία αρμόδια αρχή δεν μπορεί να 
αντιτάσσεται ούτε να φέρει αντιρρήσεις 
κατά της επιστροφής των αποβλήτων μιας 
παράνομης μεταφοράς. Σε περιπτώσεις 
εναλλακτικών ρυθμίσεων, κατά τα 
αναφερόμενα στα στοιχεία δ) και ε), από 
την αρμόδια αρχή αποστολής, 
πραγματοποιείται νέα κοινοποίηση από την 
αρχική αρμόδια αρχή αποστολής ή από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό 
της, εκτός εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές 
συμφωνούν ότι επαρκεί δεόντως 
αιτιολογημένη αίτηση από την εν λόγω 
αρχή.

Καμία αρμόδια αρχή δεν μπορεί να 
αντιτάσσεται ούτε να φέρει αντιρρήσεις 
κατά της επιστροφής των αποβλήτων μιας 
παράνομης μεταφοράς ή στη σχετική 
ενέργεια αξιοποίησης ή διάθεσης.. Σε 
περιπτώσεις εναλλακτικών ρυθμίσεων, 
κατά τα αναφερόμενα στα στοιχεία δ) και 
ε), από την αρμόδια αρχή αποστολής, 
πραγματοποιείται νέα κοινοποίηση από την 
αρχική αρμόδια αρχή αποστολής ή από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό 
της, εκτός εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές 
συμφωνούν ότι επαρκεί δεόντως 
αιτιολογημένη αίτηση από την εν λόγω 
αρχή.

Αιτιολόγηση
Οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να αντιτάσσονται ούτε να φέρουν αντιρρήσεις κατά της 
επιστροφής των αποβλήτων μιας παράνομης μεταφοράς ή στη σχετική ενέργεια αξιοποίησης ή 
διάθεσης. Ευθυγράμμιση με το άρθρο 21, παράγραφος 4, τελευταίο εδάφιο.

Τροπολογία 33
Άρθρο 27, παράγραφος 1

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και 
προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν 
σχετικά με την ταξινόμηση όσον αφορά τη 
διάκριση μεταξύ αποβλήτων και μη 
αποβλήτων, το αντικείμενο της διαφωνίας 
αντιμετωπίζεται ως απόβλητο. Αυτό ισχύει 
με την επιφύλαξη του δικαιώματος της 
χώρας προορισμού να μεταχειρισθεί το 
μεταφερθέν φορτίο σύμφωνα με την 
εθνική της νομοθεσία, μετά την άφιξη του 
μεταφερθέντος φορτίου, και εφόσον η εν 
λόγω νομοθεσία είναι σύμφωνη με το 
κοινοτικό ή το διεθνές δίκαιο.

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και 
προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν 
σχετικά με την ταξινόμηση όσον αφορά τη 
διάκριση μεταξύ αποβλήτων και μη 
αποβλήτων, το αντικείμενο της διαφωνίας 
αντιμετωπίζεται ως απόβλητο. 

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του αρχικού κειμένου της πρότασης της Επιτροπής με τη διαγραφή της 
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παραπλανητικής προσθήκης.

Τροπολογία 34
Άρθρο 30, παράγραφος 1 α (νέα)

Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων που περιέχονται στο 
Κεφάλαιο 2 του παρόντος Τίτλου.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του αρχικού κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 35
Άρθρο 31, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Το παρόν άρθρο ισχύει με την 
επιφύλαξη των διατάξεων που 
περιέχονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος 
Τίτλου.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του αρχικού κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 36
Άρθρο 42, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα 
ή τα απόβλητα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της 
Βασιλείας, οι χώρες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, στοιχεία α) έως δ), 
πρέπει να παρουσιάζουν δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα ενώπιον της 
υπεύθυνης αρχής του κράτους μέλους 
προορισμού στην Κοινότητα, 
βασιζόμενου στο ότι δεν διαθέτουν ή δεν 
μπορούν λογικώς να αποκτήσουν την 
τεχνική ικανότητα και τις αναγκαίες 
εγκαταστάσεις για την ανάκτηση των 
αποβλήτων με οικολογικά ορθό τρόπο.
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Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 121 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).
Ο κανονισμός για την μεταφορά αποβλήτων πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας. Δεν υπάρχει λόγος 
να εισάγει η ΕΕ επικίνδυνα απόβλητα για αξιοποίηση από χώρες εκτός Κοινότητας, εάν 
υφίστανται επαρκείς εγκαταστάσεις στη χώρα καταγωγής.  

Τροπολογία 37
Άρθρο 49, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να
συνεργάζονται μεταξύ τους, διμερώς ή 
πολυμερώς, ώστε να διευκολύνεται η 
πρόληψη και ο εντοπισμός παράνομων 
μεταφορών.

5. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους, διμερώς ή πολυμερώς, ώστε να 
διευκολύνεται η πρόληψη και ο εντοπισμός 
παράνομων μεταφορών. Προκειμένου να 
υποστηριχθεί ο συντονισμός στην 
επιβολή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
πρόβλεψη κοινής πλατφόρμας επιβολής 
με μόνιμο προσωπικό και διατάξεις για 
την υποστήριξη τακτικών δράσεων 
φυσικών ελέγχων και την υποβολή 
εκθέσεων δύο φορές το έτος για τα 
αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία του σχεδίου impel seaport δείχνουν την χρησιμότητα των τακτικών 
ελέγχων/επιδρομών επί τόπου σε εμπορευματοκιβώτια στα λιμάνια σε μεταφορές με στόχο την 
ενίσχυση της επιβολής. Η μελέτη impel σχετικά με την "εξακρίβωση" των προορισμών των 
αποβλήτων έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Μία μελέτη με θέμα την επιβολή της νομοθεσίας 
στους λιμένες έχει δημοσιευθεί. 

http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf

Η μελέτη αυτή συμπεραίνει ότι οι "παραβιάσεις και οι παρατυπίες" στα λιμάνια αποτελούν 
κοινό τόπο. Προσδιορίζει μεγάλες γεωγραφικές διακυμάνσεις στην προσέγγιση της επιβολής και 
σοβαρά κενά ενημέρωσης από την πλευρά του επιβολέα. Είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθούν βελτιώσεις. 

Τροπολογία 38
Άρθρο 50, παράγραφος -1 (νέα)

-1 Η αρμόδια αρχή του εξάγοντος ή του 
εισάγοντος κράτους μέλους δημοσιοποιεί 
με τα κατάλληλα μέσα, όπως το 
Διαδίκτυο, όλες τις μεταφορές 
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αποβλήτων στις οποίες συγκατατέθηκε, 
και όλα τα συναφή έγγραφα, το αργότερο 
7 ημέρες μετά τη συγκατάθεση.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 66 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004), το οποίο συμπεριλήφθηκε επίσης στην τροποποιημένη 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2004) 172).

Κοινοποιήσεις έχουν δημοσιευθεί στην Ολλανδία και τη Φινλανδία. Οι κοινοποιήσεις πρέπει να 
διατίθενται δημοσίως σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να είναι δυνατή η εξιχνίαση της εικονικής 
αξιοποίησης.

Τροπολογία 39
Άρθρο 50, παράγραφος 4α (νέα)

4α.Κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή, 
βασιζόμενη στις εκθέσεις αυτές, 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από 
την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητεί συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
οδηγίας 91/692/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 40
Άρθρο 58, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ως 
εξής:

1. Η Επιτροπή θεσπίζει συμπληρωματικά 
μέτρα σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, ως εξής:

Αιτιολόγηση

Καθιστά το νέο άρθρο που εισήγαγε το Συμβούλιο δεσμευτικό για την Επιτροπή.
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Τροπολογία 41
Άρθρο 61, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Κάθε μεταφορά για την οποία οι 
σχετικές αρμόδιες αρχές έχουν δώσει τη 
συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του 
Συμβουλίου,  πρέπει να ολοκληρωθεί το 
αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 42
Άρθρο 63, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Εφαρμόζεται από τις …. Εφαρμόζεται από τις ….
____________
* 12 μήνες μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.

____________
* 10 μήνες μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 43
Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος ΙΙ, σημείο GC030, (Άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα)

Σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές για 
διάλυση, που έχουν δεόντως αδειάσει από 
κάθε φορτίο και άλλο υλικό προερχόμενο 
από τη λειτουργία τους, το οποίο θα 
μπορούσε να ταξινομηθεί ως επικίνδυνη 
ουσία ή επικίνδυνα απόβλητα 

Σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές για 
διάλυση, που έχουν δεόντως αδειάσει από 
κάθε φορτίο και άλλο υλικό που 
περιέχεται στα σκάφη, το οποίο θα 
μπορούσε να ταξινομηθεί ως επικίνδυνη 
ουσία ή επικίνδυνα απόβλητα

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 68 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Οι τρόποι διάλυσης των πλοίων στον τρίτο κόσμο προκαλούν έντονη ανησυχία. Oi όροι που 
προβλέπει ο κανονισμός δεν είναι σαφείς. Τα πλοία προς διάλυση υπάγονται μόνο στο 
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παράρτημα ΙΙΙ (πράσινος κατάλογος) διότι θεωρείται δεδομένο ότι τα πλοία αυτά δεν περιέχουν 
πλέον επικίνδυνα απόβλητα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Ωστόσο, εάν εξακολουθούν να 
περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, πρέπει να υπαχθούν στο 
παράρτημα V (κόκκινος κατάλογος).

Τροπολογία 44
Παράρτημα V, εισαγωγή, παράγραφος 2

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

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

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

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

Συνεπώς, εάν τα απόβλητα απαριθμούνται 
στο μέρος 1, πρέπει να διενεργείται 
έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν 
απαριθμούνται στον κατάλογο A ή στον 
κατάλογο B. Μόνον εάν τα απόβλητα δεν 
απαριθμούνται ούτε στον κατάλογο A 
ούτε στον κατάλογο B του μέρους 1, 
πρέπει να διενεργείται έλεγχος 
προκειμένου να εξακριβωθεί εάν αυτά 

Συνεπώς, εάν τα απόβλητα απαριθμούνται 
στο μέρος 1, στον κατάλογο Α
καλύπτονται από την απαγόρευση 
εξαγωγής. Εάν τα απόβλητα δεν 
ταξινομούνται στο μέρος 1, στον 
κατάλογο Α, αλλά στο μέρος 2 ή το μέρος 
3, καλύπτονται επίσης από την 
απαγόρευση εξαγωγής.
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απαριθμούνται μεταξύ των επικίνδυνων 
αποβλήτων του μέρους 2 (δηλ. τύποι 
απόβλητων που επισημαίνονται με 
αστερίσκο) ή του μέρους 3 και, σε αυτή 
την περίπτωση, καλύπτονται από την 
απαγόρευση εξαγωγής.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά των τροπολογιών 69 και 70 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004) ), οι οποίες συμπεριλήφθηκαν επίσης στην 
τροποποιημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2004) 172).

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

Τροπολογία 45
Παράρτημα V, μέρος 1, κατάλογος Α (νέα εγγραφή)

Α1190 - Απόβλητα μεταλλικών καλωδίων 
επενδυμένα ή μονωμένα με πλαστικές 
ύλες που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από 
ορυκτή πίσσα, PCB, μόλυβδο, κάδμιο, 
άλλες οργανικές αλογονούχες ενώσεις ή 
άλλα συστατικά του Παραρτήματος Ι στο
βαθμό που φθάνουν τα χαρακτηριστικά 
του Παραρτήματος ΙΙΙ.
---------------------------------------------------------

1Τα Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCB) 
ευρίσκονται σε επίπεδο συγκέντρωσης 50 mg/kg ή 
περισσότερο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο Παράρτημα VIII της Σύμβασης της Βασιλείας που εγκρίθηκε από την 7η 
Συνάντηση της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης της Βασιλείας πρέπει να αντανακλάται 
στο Παράρτημα V, μέρος 1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 46
Παράρτημα V, μέρος 1, κατάλογος Β (νέα εγγραφή)

Β1115 - Απόβλητα μεταλλικών καλωδίων 
επενδυμένα ή μονωμένα με πλαστικές 
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ύλες, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο Α Α1190, εξαιρώντας εκείνα 
που προορίζονται για τις ενέργειες του 
Παραρτήματος IVΑ ή για οποιεσδήποτε 
άλλες ενέργειες διάθεσης που 
περιλαμβάνουν, σε οποιοδήποτε στάδιο, 
ανεξέλεγκτες θερμικές κατεργασίες, όπως 
καύση σε ανοικτό χώρο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο Παράρτημα IΧ της Σύμβασης της Βασιλείας που εγκρίθηκε από την 7η 
Συνάντηση της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης της Βασιλείας πρέπει να αντανακλάται 
στο Παράρτημα V, μέρος 1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 47
Παράρτημα V, Τμήμα 16; Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
παντός εδάφους) και απόβλητα από τη 
διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους και από τη συντήρηση 
οχημάτων (εξαιρουμένων των 13, 14, 16 
06 και 16 08)

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
παντός εδάφους, πλοίων και αεροσκαφών) 
και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από 
τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων 
των 13, 14, 16 06 και 16 08)

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 71 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Δεν είναι σαφές σε κάθε γλώσσα ότι "οχήματα" σημαίνει κάτι περισσότερο από αυτοκίνητα. Θα 
πρέπει να είναι σαφές ότι καλύπτονται επίσης οι γεωργικές μηχανές, τα πλοία και τα 
αεροσκάφη. 

Τροπολογία 48
Παράρτημα V, Τμήμα 16; (Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο), σημείο 

16 01 04* α (νέο)

16 01 04* α Πλοία και λοιπό πλωτό υλικό 
που προορίζονται για διάλυση και δεν 
έχουν αδειάσει σωστά από το φορτίο ή 
άλλα υλικά που περιέχονται στο πλοίο και 
ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί στις 
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επικίνδυνες ουσίες ή τα επικίνδυνα 
απόβλητα.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 72 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Οι τρόποι διάλυσης των πλοίων στον τρίτο κόσμο προκαλούν έντονη ανησυχία. Στο πλαίσιο 
αυτό οι όροι που προβλέπει ο κανονισμός δεν είναι σαφείς. Τα πλοία προς διάλυση υπάγονται 
μόνο στο παράρτημα ΙΙΙ (πράσινος κατάλογος) διότι θεωρείται δεδομένο ότι τα πλοία αυτά δεν 
περιέχουν πλέον επικίνδυνα απόβλητα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Ωστόσο, εάν εξακολουθούν 
να περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, πρέπει να υπαχθούν στο 
παράρτημα V (κόκκινος κατάλογος). Ο αστερίσκος που έχει προστεθεί στον αριθμό 04 σημαίνει 
ότι πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα.

Τροπολογία 49
Παράρτημα V, Μέρος 2, Τμήμα 16; (Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο), 

σημείο 16 01 06 α (νέο)

16 01 06 α Πλοία και λοιπό πλωτό υλικό 
που προορίζονται για διάλυση και έχουν 
αδειάσει σωστά από το φορτίο ή άλλα 
υλικά που περιέχονται στο πλοίο και
ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί στις 
επικίνδυνες ουσίες ή τα επικίνδυνα 
απόβλητα.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 73 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004).

Οι τρόποι διάλυσης των πλοίων στον τρίτο κόσμο προκαλούν έντονη ανησυχία. Στο πλαίσιο 
αυτό οι όροι που προβλέπει ο κανονισμός δεν είναι σαφείς. Τα πλοία προς διάλυση υπάγονται 
μόνο στο παράρτημα ΙΙΙ (πράσινος κατάλογος). Είναι ωστόσο λογικό, πλοία που δεν περιέχουν 
πλέον επικίνδυνα απόβλητα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες να προστεθούν στον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (χωρίς να σημανθούν με αστερίσκο, αφού δεν υπάρχουν επικίνδυνα 
απόβλητα). Αυτό θα προσέφερε καλύτερη εγγύηση ορθής διαχείρισης των προς διάλυση πλοίων: 
τόσο η χώρα εξαγωγής όσο και η χώρα εισαγωγής θα μπορούσαν να προβάλουν αντιρρήσεις 
στη μεταφορά πλοίου για διάλυση, εάν προορίζεται για διάθεση.
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Τροπολογία 50
Παράρτημα VIII - Μέρος 1, εισαγωγή

Ι. Κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 
υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της 
Βασιλείας :

Ι. Κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 
υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της 
Βασιλείας *:

_____________
*Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές 
ισχύουν μόνον για μεταφορές αποβλήτων 
σε χώρες του ΟΟΣΑ ή μεταφορές μη 
επικίνδυνων αποβλήτων για ανάκτηση σε 
χώρες εκτός ΟΟΣΑ.

Αιτιολόγηση
Επαναφορά της τροπολογίας 74 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87, 7.4.2004), η οποία συμπεριλήφθηκε επίσης στην τροποποιημένη 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2004) 172).

Μια επεξηγηματική αναφορά είναι χρήσιμη για λόγους σαφήνειας. Οι αποστολές επικίνδυνων 
αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ δεν επιτρέπονται βάσει του άρθρου 37. Οι τρεις 
κατευθυντήριες γραμμές στο παράρτημα ΙΧ, μέρος 1, προς το παρόν ισχύουν μόνο για τα 
επικίνδυνα απόβλητα. Στο μέλλον, θα μπορούσε να υπάρξει δυνατότητα προσθήκης 
κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Δεδομένου ότι είναι 
δυνατή η μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων για ανάκτηση σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, το 
παράρτημα ΙΧ, μέρος 1 θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχύει στο μέλλον για χώρες εκτός 
ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 51
Παράρτημα VIII, Μέρος 1, σημεία 3α, 3β και 3γ (νέα)

3α. Γενικές Τεχνικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την Περιβαλλοντικά Ορθή 
Διαχείριση Αποβλήτων τα οποία 
Συνίστανται από, Περιέχουν ή Έχουν 
Μολυνθεί από Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (POP)1

3β. Γενικές Τεχνικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την Περιβαλλοντικά Ορθή 
Διαχείριση Αποβλήτων τα οποία 
Συνίστανται από, Περιέχουν ή Έχουν 
Μολυνθεί από Πολυχλωριωμένο 
Διφαινύλιο (PCB),  πολυχλωριωμένο 
τριφαινύλιο (PCT) ή  πολυβρωμιωμένο 
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διφαινύλιο(PBB)1

3γ. Γενικές Τεχνικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την Περιβαλλοντικά Ορθή 
Ανακύκλωση Αποβλήτων τα οποία 
Συνίστανται από, Περιέχουν ή Έχουν 
Μολυνθεί από Ανακύκλωση/Ποιοτική 
Αποκατάσταση μετάλλων και μεταλλικών 
ενώσεων(R4)1.
________________________
1Εγκρίθηκαν από την 7η Συνάντηση της 
Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης της 
Βασιλείας σχετικά με τον Έλεγχο των 
Διασυνοριακών Μετακινήσεων Επικίνδυνων 
Αποβλήτων και τη Διάθεσή τους 25-29 
Οκτωβρίου 2004.

Αιτιολόγηση

Οι Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές που εγκρίθηκαν από την 7η Συνάντηση της Διάσκεψης 
των Μερών της Σύμβασης της Βασιλείας πρέπει να αντανακλάται στο Παράρτημα V, μέρος 1 
του παρόντος κανονισμού.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Η μεταφορά αποβλήτων είναι μια απόλυτα φυσιολογική και μάλιστα καλή ενέργεια! Τα 
απόβλητα συλλέγονται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια 
μεταφέρονται σε μονάδα όπου μπορούν να τύχουν επεξεργασίας με περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πρόβλημα στο ότι όλο και περισσότερες μεταφορές αποβλήτων 
μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις - και μάλιστα διέρχονται τα εθνικά σύνορα και 
υπερβαίνουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την πάροδο των ετών εμφανίστηκε μια 
ευρωπαϊκή αγορά αποβλήτων, με έντονο διεθνές εμπόριο αποβλήτων. Ιδιαίτερα για τα νέα 
κράτη μέλη αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα λόγω της εισαγωγής κάθε είδους 
αποβλήτων που δεν μπορούν να τύχουν επεξεργασίας με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. 
Για το λόγο αυτό καλό είναι να τονίσουμε ότι οι αρχές της αυτάρκειας και της γειτνίασης θα 
εφαρμοστούν σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 75/442/ΕΟΚ. Ο 
ανταγωνισμός βασίζεται στις απαιτήσεις τιμής και περιβάλλοντος. Ο ανταγωνισμός όσον 
αφορά την τιμή αποτελεί μέρος και τμήμα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς· αλλά αυτό 
δεν συμβαίνει με τον οικολογικό ανταγωνισμό. Για να αντιμετωπιστεί ο οικολογικός 
ανταγωνισμός, θα πρέπει να οριστούν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ελάχιστες περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις.

2. Ιστορικό του σχεδίου κανονισμού

Την 1η Ιουλίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση της κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο γνωμοδότησε στις 19 Νοεμβρίου 2003. Στις 10 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή 
υπέβαλε την τροποποιημένη της πρόταση. Στις 24 Ιουνίου 2005, το Συμβούλιο ενέκρινε την 
κοινή του θέση. Οι γενικοί στόχοι της πρότασης κανονισμού έχουν ως εξής:
- μεταφορά στην κοινοτική νομοθεσία της αναθεωρημένης απόφασης του Συμβουλίου 

του ΟΟΣΑ1 και της αναθεωρημένης Σύμβασης της Βασιλείας2 σχετικά με τον έλεγχο 
των διασυνοριακών μετακινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων·

- επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή, διαχείριση και 
επιβολή του κανονισμού του Συμβουλίου 1993 ("του κανονισμού 1993")3·

- επιδίωξη σφαιρικής εναρμόνισης στον τομέα των διασυνοριακών μεταφορών
αποβλήτων, και αναδιοργάνωση και απλοποίηση της δομής των άρθρων του 
κανονισμού του 1993.

Τα κύρια στοιχεία που προτείνονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο γενικό 
διαδικαστικό πλαίσιο (ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις για προηγούμενη γραπτή 
κοινοποίηση και συγκατάθεση και ενημέρωση),  αλλαγές και διευκρινήσεις όσον αφορά την 

  
1 Απόφαση του ΟΟΣΑ C (2001) 107 τελικό της 21ης Μαΐου 2002, σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης 
C(92) 39/ΤΕΛΙΚΟ  σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων που προορίζονται για 
ενέργειες αξιοποίησης
2 Σύμβαση της Βασιλείας της 22ας Μαρτίου 1989 σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή της, όπως τροποποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1998.
3 (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.



PR\579114EL.doc 37/39 PE 360.280v02-00

EL

ακτίνα δράσης και τους ορισμούς, τις διατάξεις σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων μεταξύ 
και εντός κρατών μελών, και διατάξεις για τις εξαγωγές και εισαγωγές.

Στην πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 103 τροπολογίες. Τα κύρια 
θέματα αφορούσαν:
1. Ενιαία νομική βάση: περιβάλλον
2. Συμπερίληψη των ζωικών υποπροϊόντων στον κανονισμό.
3. Λόγοι αντίρρησης για τις μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση όπως 

αυτάρκεια σε εθνικό επίπεδο, προσωρινές ενέργειες, μικτά αστικά απόβλητα.
4. Λόγοι αντίρρησης για μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση όπως: 

χαμηλότερα πρότυπα επεξεργασίας, εθνική ικανότητα, αρχή γειτνίασης, αρχή 
αυτάρκειας, σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, θερμική αξία, επικίνδυνες ουσίες, 
προσωρινές ενέργειες, μικτά αστικά απόβλητα, πρότυπα εθνικής αξιοποίησης σε 
περίπτωση έλλειψης προτύπων αξιοποίησης σε επίπεδο ΕΕ.

5. Απαγόρευση των μεταφορών αποβλήτων για προσωρινές ενέργειες.
6. Συμφωνίες σε επίπεδο συνόρων.
7. Πληροφορίες και διαφάνεια.

3. Παρατηρήσεις σχετικά με την κοινή θέση και συστάσεις για τη δεύτερη 
ανάγνωση

Από τις 103 τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη 
ανάγνωση, η κοινή θέση περιλαμβάνει 41 (συνολικά, εν μέρει ή κατ' αρχήν, με ταυτόσημη ή 
παρόμοια διατύπωση, ή όσον αφορά το πνεύμα). 62 τροπολογίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές. 
Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση δεν αλλοιώνει την προσέγγιση και τους σκοπούς της 
αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Τα επτά κύρια στοιχεία της πρώτης ανάγνωσης 
συζητήθηκαν κατωτέρω:

1. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αποδεχθεί το άρθρο 175 (Περιβάλλον) ως 
την ενιαία νομική βάση διότι ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί να προστατεύσει το 
περιβάλλον και όχι να διευκολύνει το εμπόριο αποβλήτων. Αυτό επίσης 
ευθυγραμμίζεται με τη (μη δεσμευτική) γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα στην 
υπόθεση C-178/03 (Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη 
νομική βάση του κανονισμού PIC) στην οποία συμπεραίνεται ότι η διττή νομική βάση 
δεν είναι δυνατή και ότι εάν τμήμα νομοθεσίας έχει πτυχές που άπτονται τόσο του 
περιβάλλοντος όσο και της εσωτερικής αγοράς, η νομική βάση θα πρέπει να είναι το 
περιβάλλον.

2. Το Συμβούλιο απέκλεισε τα ζωικά υποπροϊόντα τελείως από την ακτίνα δράσης του 
κανονισμού. Δεν υπάρχει καλή αιτιολογία ώστε τα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία, 
σύμφωνα με τον ορισμό στο άρθρο 1 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, θεωρούνται ως 
απόβλητα, να τεθούν εκτός της ακτίνας δράσης του κανονισμού. Η οδηγία 
75/442/ΕΟΚ και αυτός ο κανονισμός αποτελούν αμφότερα θέματα  εγκάρσιας 
νομοθεσίας που καλύπτει όλα τα απόβλητα. Είναι συνεπώς περίεργο να αποκλείονται 
ορισμένοι τύποι αποβλήτων. Ο κανονισμός ΕΚ αριθ. 1774/2002 αφορά κατά κύριο 
λόγο τις διατάξεις για τα ζωικά υποπροϊόντα και σε πολύ μικρότερο βαθμό τις πτυχές 
του περιβάλλοντος των αποβλήτων ζωικών συμπληρωματικών προϊόντων. Τα 
απόβλητα αυτά, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μεταφέρονται με περιβαλλοντικά 
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ορθό και υπεύθυνο τρόπο, θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακτίνα δράσης του 
κανονισμού. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται κατά της διαγραφής των 
ζωικών υποπροϊόντων από τον κανονισμό αυτό και θεωρεί ότι θα ήταν προτιμότερο 
να προωθήσει τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ αυτού του κανονισμού και του 
κανονισμού ΕΚ αριθ. 1774/2002 που ορίζει τους κανόνες υγιεινής σχετικά με τα 
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, έτσι ώστε τα 
αποτελέσματα αυτού του ελέγχου να γίνουν γνωστά στο κοινό πριν από την έναρξη 
της ισχύος του κανονισμού.

3/4. Οι λόγοι αντίρρησης για τη μεταφορά αποβλήτων αφορούσαν μόνον ένα μικρό τμήμα 
που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, ισχύουν δύο 
διαδικασίες:

• η διαδικασία πληροφόρησης για τα μη επικίνδυνα προϊόντα που προορίζονται για 
αξιοποίηση. Αυτές οι μεταφορές μπορούν πάντα να πραγματοποιηθούν, δεν υπάρχει 
δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων.

• Η διαδικασία κοινοποίησης για τα απόβλητα (επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα) 
που προορίζονται για διάθεση και τα επικίνδυνα απόβλητα που προορίζονται για 
αξιοποίηση.

Η διαδικασία κοινοποίησης σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η αμοιβαία συγκατάθεση. 
Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που αμφότερες οι χώρες συμφωνούν για 
μεταφορά, η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αντίρρηση σε μεταφορά μπορεί 
μόνον να γίνει για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 (για διάθεση) και στο 
άρθρο 12 (για αξιοποίηση). Στην πρόταση της Επιτροπής δεν υπάρχουν αρκετές 
δυνατότητας προβολής αντιρρήσεων σε μεταφορά για περιβαλλοντικούς λόγους. 
Αυτό είναι ακόμη  πιο περίπλοκο λόγω των συζητήσεων για την ερμηνεία των 
ορισμών της αξιοποίησης και της διάθεσης. Πολλές περιπτώσεις έχουν παρουσιαστεί 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έως τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καλύψει το 
κενό στη νομοθεσία ή τουλάχιστον δεν έχει διευκρινίσει τον ορισμό με πρακτικό 
εφαρμόσιμο τρόπο. Για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε στην πρώτη 
ανάγνωση να δώσει στα κράτη μέλη περισσότερες δυνατότητες να προβάλουν 
αντιρρήσεις για μεταφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι  οι μεταφορές αυτές απαγορεύονται, 
διότι δεν αποτελεί υποχρέωση η προβολή αντιρρήσεων: στην περίπτωση που 
αμφότερα τα κράτη μέλη συμφωνούν, η μεταφορά μπορεί απλά να πραγματοποιηθεί, 
πέραν αυτού, μια αντίρρηση θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αιτιολογημένη, όπως 
προτείνεται σε ορισμένες τροπολογίες στο άρθρο 11 και 12. Αυτό σημαίνει ότι η 
εικονική αξιοποίηση μπορεί να αποφευχθεί.

5. Το Συμβούλιο δεν αποδέχθηκε στην απαγόρευση στις μεταφορές αποβλήτων για τις 
αποκαλούμενες προσωρινές ενέργειες. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί για ποιο λόγο το 
Συμβούλιο πιστεύει ότι αυτές οι μεταφορές αποβλήτων μπορούν να ανιχνευθούν 
προκειμένου να καταστεί γνωστό ότι έλαβε πράγματι χώρα η κανονική επεξεργασία. 
"Η προσωρινή διάθεση" ή "η προσωρινή αξιοποίηση" θα δημιουργήσουν απλώς μια 
έλλειψη σαφήνειας. Τα απόβλητα τα οποία θα πρέπει πρώτα να αποθηκευτούν για 
μακρά περίοδο, αναμιχθούν ή ανασυσκευαστούν δημιουργούν προβλήματα χειρισμού 
και δυνατότητες απάτης. Ωστόσο, αυτές οι διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων θα 
πρέπει κατά προτίμηση να μην επιτραπούν καθόλου. Εάν επιτραπούν, η ταχεία 
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διάθεση ή αξιοποίηση θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προϋπόθεση. Κίνητρα για 
προσωρινή επεξεργασία χαμηλής αξίας - διαλογή ή άλλη ενέργεια όταν δεν είναι 
δυνατόν να ελεγχθεί ότι τούτο πραγματοποιείται με τον σωστό τρόπο - θα πρέπει να 
καταργηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Επιπλέον, είναι αδιανόητο η αποθήκευση, η 
ανασυσκευασία και η ανάμιξη αποβλήτων κράτους μέλους να μην είναι δυνατές σε 
αυτό το κράτος μέλος (γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της αυτάρκειας). 
Μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν εάν προορίζονται για τελική διάθεση.

6. Η πρόταση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διασυνοριακές συμφωνίες έγινε 
αποδεκτή από το Συμβούλιο.

7. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου για πληροφόρηση και διαφάνεια δεν έγιναν 
αποδεκτές από το Συμβούλιο και θα πρέπει συνεπώς να κατατεθούν εκ νέου.

Μολονότι στη δεύτερη ανάγνωση, συνήθως καμία νέα τροπολογία δεν υποβάλλεται, μερικές 
μικρές αλλαγές είναι απαραίτητες για διευκρίνιση και για να υπάρχει συνέπεια με άλλα 
τμήματα του κανονισμού αυτού. Επίσης είναι απαραίτητη η πρόσθετη πρόταση. Το σχέδιο  
IMPEL-SEAPORT δείχνει τη χρησιμότητα των τακτικών δράσεων/επιδρομών σε 
εμπορευματοκιβώτια στους λιμένες για μεταφορές με το στόχο την ενίσχυση της επιβολής 
της νομοθεσίας.

4. Συμπέρασμα

Σε πολλές πτυχές η κοινή θέση του Συμβουλίου αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με την 
αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η επιλογή του περιβάλλοντος ως ενιαίας νομικής βάσης, 
δείχνει ότι ο κύριος στόχος του Συμβουλίου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός 
επίσης ήταν ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. 
Περισσότερες βελτιώσεις για το περιβάλλον μπορούν να πραγματοποιηθούν με την 
κατάργηση αδικαιολόγητων μεταφορών, την προβολή αντιρρήσεων σε μεταφορές που δεν 
έχουν περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία, την αποφυγή της οικονομικής αξιοποίησης και με 
την καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας αυτής. Η Επιτροπή έχει το σημαντικό καθήκον να 
υποβάλει προτάσεις για την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και τη στρατηγική για την 
πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων. Οι προτάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για 
τον κανονισμό αυτό προκειμένου να δώσει σαφήνεια στους ορισμούς της διάθεσης και της 
αξιοποίησης. Στόχος είναι να αποφευχθούν οι μεταφορές αποβλήτων για οικονομική 
αξιοποίηση στο μέλλον.


