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(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Vεβρουαρου 1999
σχετικ µε την καθιρωση των ρων παρκκλισηr για τιr πλαστικr παλτεr και κιβτια
σον αφορ τα εππεδα συγκντρωσηr που καθορζει η οδηγα 94/62/ΕΚ για τιr συσκευασεr
και τα απβλητα συσκευασιν
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 246]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/177/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και
του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου 1994, για τιr
συσκευασεr και τα απβλητ τουr (1), και ιδωr το ρθρο
11 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι τα πλαστικ κιβτια και οι πλαστικr παλτεr συνιστον αντστοιχη πρακτικ περπτωση για την οποα θα
πρπει να ισχουν κατλληλοι ροι·
τι η αναχρησιµοποηση των συσκευασιν και η ανακκλωση απορριµτων συσκευασαr αποτελον καθοριστικr σηµασαr στχο τηr οδηγαr·
τι οι προϋποθσειr παρκκλισηr για τιr νεr συσκευασεr
θα πρπει να ισχουν, εν γνει, σε λεr τιr συσκευασεr τηr
αλυσδαr στην οποα εισγονται οι νεr συσκευασεr·
τι η παρκκλιση ισχει για δκα χρνια µετ απ την
ηµεροµηνα ναρξηr ισχοr, εφσον δεν αποφασισθε να
παραταθε η περοδοr αυτ σµφωνα µε τη διαδικασα που
καθορζει το ρθρο 21 τηr οδηγαr 94/62/ΕΚ·
τι τα µτρα που προβλπονται σχετικ στην παροσα
απφαση εναι σµφωνα µε την γνµη τηr επιτροπr
που συγκροτθηκε δυνµει του ρθρου 21 τηr οδηγαr
94/62/ΕΚ,
(1) ΕΕ L 365 τηr 31. 12. 1994, σ. 10.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Η παροσα απφαση ισχει για λεr τιr συσκευασεr που
καλπτει η οδηγα 94/62/ΕΚ, και αποσκοπε στην καθιρωση των ρων υπ τουr οποουr ενδχεται να µην ισχουν
τα εππεδα συγκεντρσεων που καθορζει το ρθρο 11 τηr
οδηγαr 94/62/ΕΚ, υπ την επιφλαξη των αποκκλσεων
που καθορζει το ρθρο 22 τηr οδηγαr 94/62/ΕΚ, για τα
πλαστικ κιβτια και τιr πλαστικr παλτεr και χρησιµοποιονται σε βρχουr παραγωγr κλειστr και ελεγχµενηr
αλυσδαr.
ρθρο 2
Για τουr σκοποr τηr παροσαr απφασηr:
— ισχουν οι ορισµο του ρθρου 3 τηr οδηγαr 94/62/ΕΚ,
— ωr «εσκεµµνη χρση» νοεται η πρξη τηr εκ προµελτηr χρησιµοποησηr ουσαr σε συσκευασεr  συστατικ συσκευασαr που η συνεχr παρουσα τηr κρνεται επιθυµητ στην τελικ συσκευασα των συστατικν
συσκευασαr, προκειµνου να εξασφαλιστε συγκεκριµνο χαρακτηριστικ, εµφνιση  ιδιτητα. Η χρση
ανακυκλωµνων υλικν ωr πρτηr ληr για την
παραγωγ νων υλικν συσκευασαr, που το συστατικ των ανακυκλωµνων υλικν ενδχεται να περιχει
ποστητεr µετλλων για τα οποα ισχουν κανονιστικr
ρυθµσειr, δεν θεωρεται εσκεµµνη χρση,
— ωr «συµπτωµατικ παρουσα» νοεται η παρουσα
µετλλου ωr τυχαου στοιχεου τηr συσκευασαr 
συστατικο τηr συσκευασαr,
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— ωr «βρχοι παραγωγr σε κλειστ και ελεγχµενη αλυσδα» νοονται οι βρχοι παραγωγr στουr οποουr τα
προϊντα κυκλοφορον µε να ελεγχµενο σστηµα
αναχρησιµοποησηr και διανοµr στο οποο το ανακυκλωνµενο υλικ προρχεται αποκλειστικ και µνο
απ µονδεr του κυκλµατοr, στε η εισαγωγ εξωτερικο υλικο να εναι η ελχιστη τεχνικ δυνατ και απ
το οποο οι µονδεr αυτr µπορον να αποσπαθον µε
διαδικασα ειδικr εξουσιοδτησηr στε να µεγιστοποιονται οι λγοι απδοσηr.
ρθρο 3
Τα πλαστικ κιβτια και οι πλαστικr παλτεr επιτρπεται
να υπερβανουν τα ρια των 600 ppm, 250 ppm και 100
ppm κατ βθοr τηr αθροιστικr συγκντρωσηr του µολβδου, του καδµου, του υδραργρου και του εξασθενοr
χρωµου, εφσον ανταποκρνονται στουr ρουr που καθορζονται µε τα ρθρα 4 και 5 τηr παροσαr απφασηr.
ρθρο 4
Τα πλαστικ κιβτια  οι πλαστικr παλτεr για τιr οποεr
ισχει η παροσα παρκκλιση απαιτεται να παργονται µε
ελεγχµενη διαδικασα ανακκλωσηr, κατ την οποα το
ανακυκλωµνο υλικ προρχεται αποκλειστικ και µνο
απ λλα πλαστικ κιβτια  πλαστικr παλτεr, και η
εισαγωγ εξωτερικο υλικο περιορζεται στην τεχνικr
ελχιστη δυνατ και δεν υπερβανει το 20 % κατ βροr.
Επιστρεφµενα αντικεµενα τα οποα δεν µπορον να
αναχρησιµοποιηθον διατθενται σµφωνα µε το ρθρο 5
τηr παροσαr απφασηr.
Κατ τη διαδικασα παραγωγr  διανοµr απαγορεεται η
εσκεµµνη χρση κατ’ αντθεση προr τη συµπτωµατικ
παρουσα, µολβδου, καδµου, υδραργρου  εξασθενοr
χρωµου.
Τα πλαστικ κιβτια  οι πλαστικr παλτεr για τιr οποεr
ισχει η παροσα παρκκλιση επιτρπεται να υπερβανουν
τα ρια συγκντρωσηr αποκλειστικ και µνο λγω τηr
προσθκηr ανακυκλωµνων υλικν.
ρθρο 5
Τα πλαστικ κιβτια  οι παλτεr που εµππτουν στο πεδο
εφαρµογr τηr παροσαr απφασηr εισρχονται σε ελεγχµενα συστµατα διανοµr και επαναχρησιµοποησηr, υπ
µε τουr κτωθι υποχρεωτικοr ρουr:
Τα να πλαστικ κιβτια  οι παλτεr που περιχουν
µταλλα για τα οποα ισχουν κανονιστικr ρυθµσειr
χαρακτιρζονται ανεξτηλα και εµφανr.
∆ηµιουργεται σστηµα απογραφr και καταχωρσεων,
συµπεριλαµβανοµνηr µιαr µεθδου απδοσηr κανονιστικν και οικονοµικν ευθυνν, προκειµνου να τεκµηριωθε η συµµρφωση προr την παροσα απφαση καλπτονταr και τη συχντητα επιστροφr τοι, το ποσοστ των
επιστρεφµενων αντικειµνων που δεν απορρπτονται µετ
τη χρση αλλ καταλγουν εκ νου στον κατασκευαστ 
τον συσκευαστ/πληρωτ  σε εξουσιοδοτηµνο αντιπρσωπ τουr, που εναι κατ το δυνατν υψηλτερο και
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σε ουδποτε χαµηλτερο του 90 % για το σνολο του
κκλου ζωr των κιβωτων και των παλετν. Το σστηµα
ελγχει λα τα επαναχρησιµοποισιµα αντικεµενα τα
οποα τθενται σε χρση  παουν να χρησιµοποιονται.
λα τα επιστρεφµενα αντικεµενα, που δεν θεωρονται
πλον επαναχρησιµοποισιµα, ετε διατθενται µε ειδικr
εγκεκριµνη διαδικασα εκ µρουr των αρµοδων αρχν 
ανακυκλνονται στο πλασιο ανακυκλωτικr διαδικασαr,
κατ την οποα τα ανακυκλωνµενα υλικ προρχονται
απ πλαστικ κιβτια  παλτεr του κυκλµατοr και η
εισαγωγ πρτων υλν εναι η τεχνικr ελχιστη δυνατ
και δεν υπερβανει τα 20 % κατ βροr.
Ο κατασκευαστr  ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του
συντσσουν γραπτ δλωση συµµρφωσηr ετησωr, συµπεριλαµβνονταr ετσια κθεση που αποδυκνει τι χει επιτευχθε συµµρφωση προr τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr. Ενδεχµενεr µεταβολr του συστµατοr και των εξουσιοδοτηµνων αντιπροσπων αναφρονται στη δλωση
αυτ.
Ο κατασκευαστr  ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr τουr
διατηρον την εν λγω τεκµηρωση τουλχιστον για µα
τετραετα στε οι αρµδιεr εθνικr αρχr να δνανται να
πραγµατοποιον επιθεωρσειr.
Εφσον ο κατασκευαστr  ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr τουr δεν διαθτουν δρα στην Κοιντητα
υπεθυνο για τη διατρηση τηr εν λγω τεκµηρωσηr καθσταται το πρσωπο που διοχετεει το συγκεκριµνο προϊν
στην κοινοτικ αγορ.
ρθρο 6
Οι ωr νω απαιτσειr σχετζονται µε τιr εξαιρσειr απ τιr
διατξειr του ρθρου 11 τηr οδηγαr 94/62/ΕΚ και ισχουν
υπ την επιφλαξη των διαδικασιν αξιολγησηr τηr
πισττηταr που προβλπει το ρθρο 9 τηr οδηγαr αυτr.
ρθρο 7
Η παροσα απφαση λγει δκα χρνια µετ την ναρξη
τηr ισχοr τηr.
ρθρο 8
Τα κρτη µλη κατ την κθεση που υποβλλουν δυνµει
του ρθρου 17 τηr οδηγαr 94/62/ΕΚ αναφρονται στα
πρακτικ µτρα, συµπεριλαµβανοµνων των ελγχων των
επιθεωρσεων κ.λπ. που λαµβνουν σχετικ.
ρθρο 9
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη
Βρυξλλεr, 8 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Ritt BJERREGAARD

Μλοr τηr Επιτροπr

