16.3.2005

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 70/17

ΟΔΗΓΙΑ 2005/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Μαρτίου 2005
για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ιδρύση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95 παράγραφος 1,

(4) Ενόψει της περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι επίσης ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ειδική
κατάσταση των χωρών οι οποίες προβλέπεται να προσχωρήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

(5) Η οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί
αναλόγως,

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (1),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Κατόπιν 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 (3).
(2) Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δυνάμει της συνθήκης προσχώρησης της 16ης Απριλίου
2003 χρειάζονται περισσότερο χρόνο προκειμένου να
προσαρμόσουν τα συστήματά τους ανακύκλωσης και
ανάκτησης στους στόχους της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
(3) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, και
συγκεκριμένα η εναρμόνιση των εθνικών στόχων για την
ανακύκλωση και την ανάκτηση των απορριμμάτων
συσκευασίας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα
κράτη μέλη και δύναται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων της
δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας,
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του
στόχου αυτού.

(1)
(2)

(3)

ΕΕ C 241, 28.9.2004, σ. 20.
Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2004
(δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και
απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2005.
ΕΕ L 365, 31.12.1994, σ. 10· οδηγία, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2004/12/ΕΚ (ΕΕ L 47, 18.2.2004,
σ. 26).

Άρθρο 1

Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 6 της οδηγίας
94/62/ΕΚ:

«11. Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δυνάμει της συνθήκης προσχώρησης της 16ης Απριλίου
2003 δύνανται να αναβάλουν την επίτευξη των στόχων που
μνημονεύονται στην παράγραφο 1, στοιχεία β), δ) και ε), έως
την ημερομηνία της επιλογής τους, η οποία δεν θα είναι
μεταγενέστερη από την 31η Δεκεμβρίου 2012 για την
Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λιθουανία,
την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία· την
31η Δεκεμβρίου 2013 για τη Μάλτα· την 31η Δεκεμβρίου
2014 για την Πολωνία και την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τη
Λετονία.»

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2006.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων
αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της
εν λόγω αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
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2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

16.3.2005
Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 9 Μαρτίου 2005.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. P. BORRELL FONTELLES

N. SCHMIT

