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ΙΙ

(Πρ�ξειr για την ισχ� των οπο�ων δεν απαιτε�ται δηµοσ�ευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 8ηr Vεβρουαρ�ου 1999

σχετικ� µε την καθι�ρωση των �ρων παρ�κκλισηr για τιr πλαστικ�r παλ�τεr και κιβ�τια
�σον αφορ� τα επ�πεδα συγκ�ντρωσηr που καθορ�ζει η οδηγ�α 94/62/ΕΚ για τιr συσκευασ�εr

και τα απ�βλητα συσκευασι�ν

[κοινοποιηθε�σα υπ� τον αριθµ� Ε(1999) 246]

(Κε�µενο που παρουσι�ζει ενδιαφ�ρον για τον ΕΟΧ)

(1999/177/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,

την οδηγ�α 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου και
του Συµβουλ�ου, τηr 20�r ∆εκεµβρ�ου 1994, για τιr
συσκευασ�εr και τα απ�βλητ� τουr (1), και ιδ�ωr το �ρθρο
11 παρ�γραφοr 3,

Εκτιµ�νταr:

�τι τα πλαστικ� κιβ�τια και οι πλαστικ�r παλ�τεr συνι-
στο�ν αντ�στοιχη πρακτικ� περ�πτωση για την οπο�α θα
πρ�πει να ισχ�ουν κατ�λληλοι �ροι·

�τι η αναχρησιµοπο�ηση των συσκευασι�ν και η ανα-
κ�κλωση απορριµ�των συσκευασ�αr αποτελο�ν καθορι-
στικ�r σηµασ�αr στ�χο τηr οδηγ�αr·

�τι οι προϋποθ�σειr παρ�κκλισηr για τιr ν�εr συσκευασ�εr
θα πρ�πει να ισχ�ουν, εν γ�νει, σε �λεr τιr συσκευασ�εr τηr
αλυσ�δαr στην οπο�α εισ�γονται οι ν�εr συσκευασ�εr·

�τι η παρ�κκλιση ισχ�ει για δ�κα χρ�νια µετ� απ� την
ηµεροµην�α �ναρξηr ισχ�οr, εφ�σον δεν αποφασισθε� να
παραταθε� η περ�οδοr αυτ� σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α που
καθορ�ζει το �ρθρο 21 τηr οδηγ�αr 94/62/ΕΚ·

�τι τα µ�τρα που προβλ�πονται σχετικ� στην παρο�σα
απ�φαση ε�ναι σ�µφωνα µε την γν�µη τηr επιτροπ�r
που συγκροτ�θηκε δυν�µει του �ρθρου 21 τηr οδηγ�αr
94/62/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

�ρθρο 1

Η παρο�σα απ�φαση ισχ�ει για �λεr τιr συσκευασ�εr που
καλ�πτει η οδηγ�α 94/62/ΕΚ, και αποσκοπε� στην καθι�-
ρωση των �ρων υπ� τουr οπο�ουr ενδ�χεται να µην ισχ�ουν
τα επ�πεδα συγκεντρ�σεων που καθορ�ζει το �ρθρο 11 τηr
οδηγ�αr 94/62/ΕΚ, υπ� την επιφ�λαξη των αποκκλ�σεων
που καθορ�ζει το �ρθρο 22 τηr οδηγ�αr 94/62/ΕΚ, για τα
πλαστικ� κιβ�τια και τιr πλαστικ�r παλ�τεr και χρησιµο-
ποιο�νται σε βρ�χουr παραγωγ�r κλειστ�r και ελεγχ�µενηr
αλυσ�δαr.

�ρθρο 2

Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr απ�φασηr:

— ισχ�ουν οι ορισµο� του �ρθρου 3 τηr οδηγ�αr 94/62/ΕΚ,

— ωr «εσκεµµ�νη χρ�ση» νοε�ται η πρ�ξη τηr εκ προµε-
λ�τηr χρησιµοπο�ησηr ουσ�αr σε συσκευασ�εr � συστα-
τικ� συσκευασ�αr �που η συνεχ�r παρουσ�α τηr κρ�νε-
ται επιθυµητ� στην τελικ� συσκευασ�α των συστατικ�ν
συσκευασ�αr, προκειµ�νου να εξασφαλιστε� συγκεκρι-
µ�νο χαρακτηριστικ�, εµφ�νιση � ιδι�τητα. Η χρ�ση
ανακυκλωµ�νων υλικ�ν ωr πρ�τηr �ληr για την
παραγωγ� ν�ων υλικ�ν συσκευασ�αr, �που το συστα-
τικ� των ανακυκλωµ�νων υλικ�ν ενδ�χεται να περι�χει
ποσ�τητεr µετ�λλων για τα οπο�α ισχ�ουν κανονιστικ�r
ρυθµ�σειr, δεν θεωρε�ται εσκεµµ�νη χρ�ση,

— ωr «συµπτωµατικ� παρουσ�α» νοε�ται η παρουσ�α
µετ�λλου ωr τυχα�ου στοιχε�ου τηr συσκευασ�αr �
συστατικο� τηr συσκευασ�αr,(1) ΕΕ L 365 τηr 31. 12. 1994, σ. 10.
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— ωr «βρ�χοι παραγωγ�r σε κλειστ� και ελεγχ�µενη αλυ-
σ�δα» νοο�νται οι βρ�χοι παραγωγ�r στουr οπο�ουr τα
προϊ�ντα κυκλοφορο�ν µε �να ελεγχ�µενο σ�στηµα
αναχρησιµοπο�ησηr και διανοµ�r στο οπο�ο το ανα-
κυκλων�µενο υλικ� προ�ρχεται αποκλειστικ� και µ�νο
απ� µον�δεr του κυκλ�µατοr, �στε η εισαγωγ� εξωτερι-
κο� υλικο� να ε�ναι η ελ�χιστη τεχνικ� δυνατ� και απ�
το οπο�ο οι µον�δεr αυτ�r µπορο�ν να αποσπαθο�ν µε
διαδικασ�α ειδικ�r εξουσιοδ�τησηr �στε να µεγιστο-
ποιο�νται οι λ�γοι απ�δοσηr.

�ρθρο 3

Τα πλαστικ� κιβ�τια και οι πλαστικ�r παλ�τεr επιτρ�πεται
να υπερβα�νουν τα �ρια των 600 ppm, 250 ppm και 100
ppm κατ� β�θοr τηr αθροιστικ�r συγκ�ντρωσηr του µολ�-
βδου, του καδµ�ου, του υδραργ�ρου και του εξασθενο�r
χρωµ�ου, εφ�σον ανταποκρ�νονται στουr �ρουr που καθορ�-
ζονται µε τα �ρθρα 4 και 5 τηr παρο�σαr απ�φασηr.

�ρθρο 4

Τα πλαστικ� κιβ�τια � οι πλαστικ�r παλ�τεr για τιr οπο�εr
ισχ�ει η παρο�σα παρ�κκλιση απαιτε�ται να παρ�γονται µε
ελεγχ�µενη διαδικασ�α ανακ�κλωσηr, κατ� την οπο�α το
ανακυκλωµ�νο υλικ� προ�ρχεται αποκλειστικ� και µ�νο
απ� �λλα πλαστικ� κιβ�τια � πλαστικ�r παλ�τεr, και η
εισαγωγ� εξωτερικο� υλικο� περιορ�ζεται στην τεχνικ�r
ελ�χιστη δυνατ� και δεν υπερβα�νει το 20 % κατ� β�ροr.
Επιστρεφ�µενα αντικε�µενα τα οπο�α δεν µπορο�ν να
αναχρησιµοποιηθο�ν διατ�θενται σ�µφωνα µε το �ρθρο 5
τηr παρο�σαr απ�φασηr.

Κατ� τη διαδικασ�α παραγωγ�r � διανοµ�r απαγορε�εται η
εσκεµµ�νη χρ�ση κατ’ αντ�θεση προr τη συµπτωµατικ�
παρουσ�α, µολ�βδου, καδµ�ου, υδραργ�ρου � εξασθενο�r
χρωµ�ου.

Τα πλαστικ� κιβ�τια � οι πλαστικ�r παλ�τεr για τιr οπο�εr
ισχ�ει η παρο�σα παρ�κκλιση επιτρ�πεται να υπερβα�νουν
τα �ρια συγκ�ντρωσηr αποκλειστικ� και µ�νο λ�γω τηr
προσθ�κηr ανακυκλωµ�νων υλικ�ν.

�ρθρο 5

Τα πλαστικ� κιβ�τια � οι παλ�τεr που εµπ�πτουν στο πεδ�ο
εφαρµογ�r τηr παρο�σαr απ�φασηr εισ�ρχονται σε ελεγχ�-
µενα συστ�µατα διανοµ�r και επαναχρησιµοπο�ησηr, υπ�
µε τουr κ�τωθι υποχρεωτικο�r �ρουr:

Τα ν�α πλαστικ� κιβ�τια � οι παλ�τεr που περι�χουν
µ�ταλλα για τα οπο�α ισχ�ουν κανονιστικ�r ρυθµ�σειr
χαρακτιρ�ζονται ανεξ�τηλα και εµφαν�r.

∆ηµιουργε�ται σ�στηµα απογραφ�r και καταχωρ�σεων,
συµπεριλαµβανοµ�νηr µιαr µεθ�δου απ�δοσηr κανονι-
στικ�ν και οικονοµικ�ν ευθυν�ν, προκειµ�νου να τεκµηρι-
ωθε� η συµµ�ρφωση προr την παρο�σα απ�φαση καλ�πτο-
νταr και τη συχν�τητα επιστροφ�r �τοι, το ποσοστ� των
επιστρεφ�µενων αντικειµ�νων που δεν απορρ�πτονται µετ�
τη χρ�ση αλλ� καταλ�γουν εκ ν�ου στον κατασκευαστ� �
τον συσκευαστ�/πληρωτ� � σε εξουσιοδοτηµ�νο αντι-
πρ�σωπ� τουr, που ε�ναι κατ� το δυνατ�ν υψηλ�τερο και

σε ουδ�ποτε χαµηλ�τερο του 90 % για το σ�νολο του
κ�κλου ζω�r των κιβωτ�ων και των παλετ�ν. Το σ�στηµα
ελ�γχει �λα τα επαναχρησιµοποι�σιµα αντικε�µενα τα
οπο�α τ�θενται σε χρ�ση � πα�ουν να χρησιµοποιο�νται.

�λα τα επιστρεφ�µενα αντικε�µενα, που δεν θεωρο�νται
πλ�ον επαναχρησιµοποι�σιµα, ε�τε διατ�θενται µε ειδικ�r
εγκεκριµ�νη διαδικασ�α εκ µ�ρουr των αρµοδ�ων αρχ�ν �
ανακυκλ�νονται στο πλα�σιο ανακυκλωτικ�r διαδικασ�αr,
κατ� την οπο�α τα ανακυκλων�µενα υλικ� προ�ρχονται
απ� πλαστικ� κιβ�τια � παλ�τεr του κυκλ�µατοr και η
εισαγωγ� πρ�των υλ�ν ε�ναι η τεχνικ�r ελ�χιστη δυνατ�
και δεν υπερβα�νει τα 20 % κατ� β�ροr.

Ο κατασκευαστ�r � ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του
συντ�σσουν γραπτ� δ�λωση συµµ�ρφωσηr ετησ�ωr, συµπε-
ριλαµβ�νονταr ετ�σια �κθεση που αποδυκν�ει �τι �χει επι-
τευχθε� συµµ�ρφωση προr τιr διατ�ξειr τηr παρο�σαr οδη-
γ�αr. Ενδεχ�µενεr µεταβολ�r του συστ�µατοr και των εξου-
σιοδοτηµ�νων αντιπροσ�πων αναφ�ρονται στη δ�λωση
αυτ�.

Ο κατασκευαστ�r � ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r τουr
διατηρο�ν την εν λ�γω τεκµηρ�ωση τουλ�χιστον για µ�α
τετραετ�α �στε οι αρµ�διεr εθνικ�r αρχ�r να δ�νανται να
πραγµατοποιο�ν επιθεωρ�σειr.

Εφ�σον ο κατασκευαστ�r � ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντι-
πρ�σωπ�r τουr δεν διαθ�τουν �δρα στην Κοιν�τητα
υπε�θυνο για τη διατ�ρηση τηr εν λ�γω τεκµηρ�ωσηr καθ�-
σταται το πρ�σωπο που διοχετε�ει το συγκεκριµ�νο προϊ�ν
στην κοινοτικ� αγορ�.

�ρθρο 6

Οι ωr �νω απαιτ�σειr σχετ�ζονται µε τιr εξαιρ�σειr απ� τιr
διατ�ξειr του �ρθρου 11 τηr οδηγ�αr 94/62/ΕΚ και ισχ�ουν
υπ� την επιφ�λαξη των διαδικασι�ν αξιολ�γησηr τηr
πιστ�τηταr που προβλ�πει το �ρθρο 9 τηr οδηγ�αr αυτ�r.

�ρθρο 7

Η παρο�σα απ�φαση λ�γει δ�κα χρ�νια µετ� την �ναρξη
τηr ισχ�οr τηr.

�ρθρο 8

Τα κρ�τη µ�λη κατ� την �κθεση που υποβ�λλουν δυν�µει
του �ρθρου 17 τηr οδηγ�αr 94/62/ΕΚ αναφ�ρονται στα
πρακτικ� µ�τρα, συµπεριλαµβανοµ�νων των ελ�γχων των
επιθεωρ�σεων κ.λπ. που λαµβ�νουν σχετικ�.

�ρθρο 9

Η παρο�σα απ�φαση απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη

Βρυξ�λλεr, 8 Vεβρουαρ�ου 1999.

Για την Επιτροπ�

Ritt BJERREGAARD

Μ�λοr τηr Επιτροπ�r


