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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/�/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 365 Ε, 19.12.2000, σ. 184 και EE C 240 Ε, 28.8.2001, σ. 298.
2 ΕΕ C 116, 20.4.2001, σ. 38.
3 ΕΕ C 148, 18.5.2001, σ. 1.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ����(δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
��.. (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Οι στόχοι της πολιτικής της Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος αποσκοπούν ιδίως

στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την

προστασία της υγείας του ανθρώπου και τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των

φυσικών πόρων. Η πολιτική αυτή στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης και στις αρχές της

προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά

προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει.

(2) Το κοινοτικό πρόγραµµα πολιτικής και δράσης για το περιβάλλον και τη σταθερή ανάπτυξη

(«Πέµπτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον») 1 ορίζει ότι, προκειµένου να επιτευχθεί

βιώσιµη ανάπτυξη, απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές των υφιστάµενων προτύπων

ανάπτυξης, παραγωγής, κατανάλωσης και συµπεριφοράς και υποστηρίζουν, µεταξύ άλλων,

τη µείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων και την πρόληψη της ρύπανσης. Το

πρόγραµµα αυτό αναφέρει τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

(ΑΗΗΕ) ως έναν από τους τοµείς στους οποίους πρέπει να επιτευχθεί κανονιστική ρύθµιση,

βάσει της εφαρµογής των αρχών της πρόληψης, της ανάκτησης και της ασφαλούς διάθεσης

των αποβλήτων.

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, για την επανεξέταση της κοινοτικής

στρατηγικής διαχείρισης των αποβλήτων, αναφέρει ότι, όπου είναι αδύνατον να αποφευχθεί

η παραγωγή αποβλήτων, τα απόβλητα θα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται ή να

ανακτώνται για τα υλικά ή το ενεργειακό τους περιεχόµενο.

                                                
1 ΕΕ C 138, 17.5.1993, σ. 5.
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(4) Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του, της 24ης Φεβρουαρίου 1997, για την κοινοτική

στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων 1, επέµεινε στην ανάγκη να προαχθεί η ανάκτηση

αποβλήτων, µε σκοπό τη µείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων και την

εξοικονόµηση φυσικών πόρων, ιδίως µε την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, τη

λιπασµατοποίηση και την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα, και αναγνώρισε ότι η

επιλογή, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές

και οικονοµικές επιπτώσεις, αλλά ότι µέχρις ότου σηµειωθεί επιστηµονική και τεχνολογική

πρόοδος και αναπτυχθούν περαιτέρω οι αναλύσεις του κύκλου ζωής, η

επαναχρησιµοποίηση και η ανάκτηση υλικών θα πρέπει να προτιµώνται, όπου και στο

βαθµό που είναι οι περιβαλλοντικώς άριστες επιλογές. Το Συµβούλιο κάλεσε επίσης την

Επιτροπή να αναπτύξει, το ταχύτερο δυνατό, κατάλληλη συνέχεια για τα έργα του

προγράµµατος για τις ροές αποβλήτων προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ΑΗΗΕ.

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 14ης Νοεµβρίου 1996 2, κάλεσε την

Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για οδηγίες σχετικά µε ορισµένες ροές αποβλήτων

προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, και

να βασίσει τις προτάσεις αυτές στην αρχή της ευθύνης του παραγωγού. Το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, µε το ίδιο ψήφισµα, κάλεσε το Συµβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν

προτάσεις για τον περιορισµό του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων.

(6) Η οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, για τα απόβλητα 3,

προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών κανόνων για ιδιαίτερες περιπτώσεις ή για τη

συµπλήρωση των οριζοµένων στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση

επιµέρους κατηγοριών αποβλήτων µέσω ειδικών οδηγιών.

                                                
1 EE C 76, 11.3.1997, σ. 1.
2 EE C 362, 2.12.1996, σ. 241.
3 ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ.47. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση

96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135, 6.6.1996, σ. 32).
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(7) Η ποσότητα των ΑΗΗΕ που παράγεται στην Κοινότητα αυξάνεται ταχέως. Το περιεχόµενο
των επικινδύνων συστατικών των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΗΗΕ)
προκαλεί µείζονα προβληµατισµό κατά το στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων και η
ανακύκλωση των ΑΗΗΕ δεν πραγµατοποιείται σε επαρκή κλίµακα.

(8) Ο στόχος της βελτίωσης της διαχείρισης των ΑΗΗΕ είναι αδύνατον να επιτευχθεί
ουσιαστικά µε την ανάληψη χωριστής δράσης εκ µέρους των κρατών µελών. Ιδίως, η
διαφορετική εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο της αρχής της ευθύνης του παραγωγού ενδέχεται
να οδηγήσει σε σοβαρές ανοµοιότητες όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση των
φορέων οικονοµικής εκµετάλλευσης. Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών σχετικά
µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ υποβαθµίζει την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών
ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να καθορίζονται σε
κοινοτικό επίπεδο.

(9) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται για προϊόντα και
παραγωγούς ανεξαρτήτως της τεχνικής πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πωλήσεων
εξ αποστάσεως και των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Εν προκειµένω, οι υποχρεώσεις
παραγωγών και διανοµέων που  χρησιµοποιούν διαύλους πωλήσεων εξ αποστάσεως και
ηλεκτρονικών πωλήσεων θα πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να είναι οµοιόµορφες και να
επιβάλλονται µε τον ίδιο τρόπο, προκειµένου να αποφεύγεται άλλοι δίαυλοι διανοµής να
επιβαρύνονται µε το κόστος των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σχετικά µε τα ΑΗΗΕ, ο
εξοπλισµός των οποίων πωλήθηκε µέσω πώλησης εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής πώλησης.

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται από τους καταναλωτές καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού που προορίζονται για επαγγελµατική χρήση και θα µπορούσαν να
καταλήξουν σε ροή αστικών αποβλήτων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται µε
την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας
που προστατεύει όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε τα ΑΗΗΕ, καθώς
και της ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας
91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 1.

                                                
1 ΕΕ L 78, 26.3.1991, σ. 38. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/101/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 1, 5.1.1999, σ. 1).
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(11) Με την καθιέρωση της ευθύνης του παραγωγού, η παρούσα οδηγία ενθαρρύνει τον

σχεδιασµό και την παραγωγή των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που

λαµβάνουν πλήρως υπόψη και διευκολύνουν την επισκευή, την πιθανή αναβάθµιση, την

επαναχρησιµοποίηση, την αποσυναρµολόγηση και την ανακύκλωσή τους.

(12) Η χωριστή συλλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να εξασφαλιστεί η

εξειδικευµένη επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειµένου να

επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της Κοινότητας, τόσο της υγείας του

ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να συµβάλλουν

ενεργώς στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να

επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι προσήκουσες

εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων

σηµείων συλλογής, για την τουλάχιστον άνευ επιβαρύνσεως επιστροφή αναλόγων

αποβλήτων εκ µέρους των οικιακών χρηστών. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν

περιορίζουν τις πηγές χρηµατοδότησης που είναι διαθέσιµες για τα εν λόγω συστήµατα

συλλογής, οι οποίες θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν, παραδείγµατος χάριν, συνεισφορές

των διανοµέων και/ή των παραγωγών.

(13) Θα πρέπει να καθιερωθεί στόχος για τη συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής χρήσης, προκειµένου

να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας και εναρµονισµένων περιβαλλοντικών

στόχων της Κοινότητας, και ιδίως να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε

δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση αποτελεσµατικών συστηµάτων συλλογής.

(14) Επιβάλλεται η εξειδικευµένη επεξεργασία των ΑΗΗΕ προκειµένου να αποφευχθεί η

διάχυση ρύπων στα ανακυκλωµένα υλικά ή τις ροές αποβλήτων. Η επεξεργασία αυτή είναι

το πλέον αποτελεσµατικό µέσο για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς το επιλεγέν

επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος της Κοινότητας. Κάθε οργανισµός ή επιχείρηση που

αναλαµβάνει διαδικασίες ανακύκλωσης και επεξεργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε

ελάχιστα πρότυπα ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον λόγω

της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ. Η πλέον σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας και ανάκτησης

και ανακύκλωσης θα πρέπει να χρησιµοποιείται, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζει την

ανθρώπινη υγεία και περιβαλλοντική προστασία υψηλού επιπέδου.
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(15) Αποδίδοντας προτεραιότητα στην επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων συσκευών, θα πρέπει

να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης, ενώ παράλληλα οι παραγωγοί

θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να ενσωµατώνουν τα προϊόντα της ανακύκλωσης στη νέα

παραγωγή.

(16) Επιβάλλεται να καθιερωθούν βασικές αρχές για τη χρηµατοδότηση της διαχείρισης των

ΑΗΗΕ σε κοινοτικό επίπεδο και τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα πρέπει να συµβάλουν σε

µεγάλο βαθµό στη συλλογή των αποβλήτων καθώς επίσης και στην εφαρµογή της αρχής της

ευθύνης του παραγωγού. Προκειµένου να αποκοµισθούν τα µέγιστα δυνατά οφέλη από την

αρχή της ευθύνης του παραγωγού, οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να

ανταποκριθούν στις ευθύνες τους χωριστά, υπό την προϋπόθεση ότι συµβάλλουν στη

χρηµατοδότηση της διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από προϊόντα τα οποία

διατέθηκαν στην αγορά πριν τεθεί σε ισχύ η υποχρέωση χρηµατοδότησης που καθιερώνει η

παρούσα οδηγία και αποβλήτων που προέρχονται από παραγωγούς που δεν εµφανίζονται

πλέον στην αγορά ή των οποίων δεν µπορεί πλέον να εξακριβωθεί η ταυτότητα τον καιρό

που ανακύπτει το κόστος.

(17) Οι οικιακοί χρήστες ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν τη

δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί

θα πρέπει να χρηµατοδοτούν την αποκοµιδή από τις εγκαταστάσεις συλλογής, την

επεξεργασία, την ανάκτηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Η χρηµατοδότηση αυτή µπορεί να

λαµβάνει υπόψη το πραγµατικό κόστος της διακίνησης του προϊόντος σε ατοµική βάση. Την

ευθύνη για τη χρηµατοδότηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων θα πρέπει να

µοιράζονται όλοι οι υφιστάµενοι παραγωγοί και η διαχείριση αυτή να εκτελείται είτε µέσω

χωριστών είτε µέσω συλλογικών συστηµάτων. Η εφαρµογή συλλογικών συστηµάτων δεν

θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό των παραγωγών προϊόντων υψηλής

ειδίκευσης και περιορισµένου όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και των νεοεισερχοµένων

στην αγορά. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν περιορίζουν τις διαθέσιµες για αυτά τα

συστήµατα χρηµατοδότησης πηγές, οι οποίες µπορούν π.χ. να περιλαµβάνουν τις

συνεισφορές µέσω ενός ορατού τέλους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συνάδει µε τους

κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού.
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(18) Η ενηµέρωση των χρηστών σχετικά µε τα συστήµατα συλλογής και του ρόλου που

διαδραµατίζουν κατά τη διαχείριση των ΑΗΗΕ είναι απαραίτητη για την επιτυχία της

συλλογής των ΑΗΗΕ. Η ενηµέρωση αυτή προϋποθέτει τη δέουσα σήµανση των ειδών

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, που θα µπορούσαν να καταλήξουν σε κάδους

αχρήστων ή ανάλογα µέσα συλλογής αστικών αποβλήτων.

(19) Η ενηµέρωση για την αναγνώριση των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών που
παρέχονται εκ µέρους των παραγωγών είναι σηµαντική προκειµένου να διευκολύνεται η
διαχείριση, και ιδίως η επεξεργασία και η ανάκτηση/ανακύκλωση των ΑΗΗΕ.

(20) Οι πληροφορίες σχετικά µε το βάρος και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, σχετικά µε τον αριθµό
των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που διατίθενται στην αγορά της
Κοινότητας καθώς και σχετικά µε τα ποσοστά συλλογής, επαναχρησιµοποίησης
(συµπεριλαµβανοµένης, κατά το δυνατόν, της επαναχρησιµοποίησης ολόκληρων συσκευών)
και ανάκτησης/ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων
της παρούσας οδηγίας.

(21) Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να εφαρµόζουν ορισµένες διατάξεις της παρούσας
οδηγίας µέσω συµφωνιών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των οικείων οικονοµικών
κλάδων, υπό τον όρο ότιτηρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις.

(22) Η προσαρµογή ορισµένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας στην επιστηµονική και τεχνική
πρόοδο, ο κατάλογος προϊόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της, η
επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των ΑΗΗΕ, οι τεχνικές
απαιτήσεις για την αποθήκευση και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ και το σύµβολο σήµανσης
των ΗΗΕ, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας
επιτροπής.
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(23) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Στόχοι

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, ως πρώτη προτεραιότητα, η πρόληψη της δηµιουργίας

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (AHHE), και επιπλέον η

επαναχρησιµοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης των αποβλήτων αυτών ώστε να

µειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση. Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των

περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που συµµετέχουν στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, παραδείγµατος χάριν, παραγωγών, διανοµέων και καταναλωτών, και

ιδίως των φορέων που σχετίζονται άµεσα µε την επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό που υπάγεται

στις κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΑ, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισµός δεν αποτελεί τµήµα άλλου

τύπου εξοπλισµού ο οποίος δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Στο

Παράρτηµα ΙΒ περιέχεται κατάλογος προϊόντων που εµπίπτουν στις κατηγορίες του

Παραρτήµατος ΙΑ.

                                                
1 ΕΕ 184, 17.7.1999, σ. 23.
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2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας καθώς και της ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση
αποβλήτων.

3. Ο εξοπλισµός που συνδέεται µε την προστασία ουσιωδών συµφερόντων ασφάλειας των
κρατών µελών, τα όπλα, τα πυροµαχικά και το πολεµικό υλικό, εξαιρούνται από την παρούσα
οδηγία. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που δεν προορίζονται για στρατιωτικούς
σκοπούς ειδικά.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τους µικρούς ανεξάρτητους κατασκευαστές, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, σηµείο (i) (α), ο κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµ.
EUR και οι οποίοι απασχολούν λιγότερο από 10 υπαλλήλους, από τις χρηµατοδοτικές απαιτήσεις
των άρθρων 7 και 8 για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη που παραχωρούν τις εν λόγω εξαιρέσεις υποβάλλουν
ετησίως έκθεση στην Επιτροπή για τον αριθµό των οικείων επιχειρήσεων, τον αριθµό των
προϊόντων καθώς και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε
τυχόν στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός» ή «ΗΗΕ» : ο εξοπλισµός η ορθή λειτουργία του
οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύµατα ή ηλεκτροµαγνητικά πεδία και ο εξοπλισµός για
την παραγωγή, τη µεταφορά και τη µέτρηση των ρευµάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος
υπάγεται στις κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΑ και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να
λειτουργεί υπό ονοµαστική τάση µέχρι 1000 V εναλλασσοµένου ρεύµατος και µέχρι 1500 V
συνεχούς ρεύµατος.
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(β) «Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» ή «ΑΗΗΕ» : ο ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισµός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµείο α)
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των
συναρµολογηµένων µερών και των αναλωσίµων, που συνιστούν τµήµα του προϊόντος κατά
τον χρόνο απόρριψής του.

(γ) «Πρόληψη» : Τα µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση της ποσότητας των ΑΗΗΕ, καθώς και

των υλικών και των ουσιών που περιέχουν, και στον περιορισµό των κινδύνων που

συνεπάγονται για το περιβάλλον.

(δ) «Επαναχρησιµοποίηση» : οιαδήποτε ενέργεια χάρη στην οποία τα ΑΗΗΕ ή τα

κατασκευαστικά τους µέρη χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που σχεδιάστηκαν,

συµπεριλαµβανοµένης της συνέχισης της χρήσης του εξοπλισµού ή των κατασκευαστικών

τους µερών που επιστρέφονται στα σηµεία συλλογής ή στους διανοµείς, τους ανακυκλωτές ή

τους παραγωγούς.

(ε) «Ανακύκλωση» : η επανεπεξεργασία, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, των

αποβλήτων υλικών, για τους σκοπούς που αρχικά είχαν σχεδιασθεί ή για άλλους σκοπούς,

εξαιρουµένης, εντούτοις, της ανάκτησης ενεργείας, η οποία συνίσταται στη χρήση καυσίµων

αποβλήτων ως µέσων παραγωγής ενέργειας µε άµεση καύση µε ή χωρίς άλλα απόβλητα,

αλλά µε ανάκτηση της θερµότητας.

(στ) «Ανάκτηση» : οιαδήποτε εφαρµόσιµη ενέργεια που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΒ της

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

(ζ) «∆ιάθεση» : οιαδήποτε εφαρµόσιµη ενέργεια που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΑ της

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

(η) «Επεξεργασία» : οιαδήποτε δραστηριότητα µετά την παράδοση των ΑΗΗΕ σε µονάδα

απορρύπανσης, αποσυναρµολόγησης, τεµαχισµού, ανάκτησης ή προετοιµασίας για διάθεση

καθώς και οιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτελείται για την ανάκτηση και/ή τη διάθεση των ΗΗΕ.
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(θ) «Παραγωγός» : οιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων

χρησιµοποιεί, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύµφωνα µε την

οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997,

για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις 1, το οποίο :

(α) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε τη µάρκα του,

(β) µεταπωλεί µε τη µάρκα του εξοπλισµό παραγόµενο από άλλους προµηθευτές, ή

(γ) εισάγει ή εξάγει κατ� επάγγελµα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σε ένα κράτος

µέλος.

(ια) «∆ιανοµέας» : οιοσδήποτε παρέχει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό, επί εµπορικής

βάσεως, σε εκείνον που πρόκειται να τον χρησιµοποιήσει.

(ιβ) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης» : τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από

εµπορικές, βιοµηχανικές, ιδρυµατικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων

είναι παρόµοιες µε των προερχόµενων από νοικοκυριά.

ιγ) «Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα» : κάθε ουσία ή παρασκεύασµα που πρέπει να

θεωρείται επικίνδυνο δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου 2 ή της οδηγίας

1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 3.

                                                
1 ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19.
2 ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2001/59/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 225, 21.8.2001, σ. 1).
3 ΕΕ L 200, 30.7.1999, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2001/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 226, 22.8.2001, σ. 5).
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Άρθρο 4

Χωριστή συλλογή

1. Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τριάντα µήνες µετά την

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας :

(α) να έχουν δηµιουργηθεί συστήµατα τα οποία να επιτρέπουν στους τελικούς κατόχους και τους

διανοµείς να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά τουλάχιστον δωρεάν. Τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν και είναι προσιτές οι απαραίτητες εγκαταστάσεις συλλογής,

λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την πληθυσµιακή πυκνότητα,

(β) οι διανοµείς, κατά την παροχή νέου προϊόντος, να είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι τα

απόβλητα αυτά µπορούν να επιστρέφονται στο διανοµέα τουλάχιστον δωρεάν, ένα προς ένα,

εφόσον ο εξοπλισµός αυτός είναι ισοδύναµου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες µε

τον παρεχόµενο εξοπλισµό. Οι διανοµείς µπορούν να το κάνουν αυτό µε εναλλακτικές

ρυθµίσεις, όπως δεχόµενοι τα απόβλητα στο σηµείο αγοράς ή παράδοσης, είτε µε

ισοδύναµους διακανονισµούς µε τρίτους οι οποίοι ενεργούν για λογαριασµό τους, υπό την

προϋπόθεση ότι η επιστροφή των ΑΗΗΕ εξακολουθεί να γίνεται δωρεάν και δεν καθίσταται

δυσκολότερη για τον τελικό κάτοχο.

Ωστόσο, τα κράτη µέλη, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, µπορούν να δηµιουργήσουν ή να διευκολύνουν

συστήµατα δωρεάν επιστροφής, εφόσον διασφαλίσουν ότι τούτο δεν καθιστά την επιστροφή

των ΑΗΗΕ δυσχερέστερη για τους τελικούς χρήστες. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της

παρούσας διάταξης ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σηµείων α) και β), τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν

στους παραγωγούς να συγκροτούν και να θέτουν σε λειτουργία ατοµικά και/ή συλλογικά

συστήµατα επιστροφής για τα δικά τους ΑΗΗΕ.
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Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικές ρυθµίσεις για τη σύµφωνα µε τα στοιχεία (α) και

(β) επιστροφή των ΑΗΗΕ, αν ο εξοπλισµός δεν περιλαµβάνει τα ουσιώδη κατασκευαστικά

στοιχεία ή αν περιέχει άλλα απόβλητα εκτός των ΑΗΗΕ ή έχει µολυνθεί κατά τη χρήση του (ιδίως,

µε ραδιενεργές και βιολογικές ουσίες).

2. Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ µη οικιακής προέλευσης, και µε την επιφύλαξη του άρθρου 8, τα

κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ή τρίτοι οι οποίοι ενεργούν για λογαριασµό τους,

µεριµνούν για τη συλλογή των αποβλήτων αυτών.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται σύµφωνα µε τις

παραγράφους 1 και 2, µεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας εγκεκριµένες δυνάµει του

άρθρου 5, εκτός αν οι συσκευές επαναχρησιµοποιούνται ως σύνολα. Τα κράτη µέλη µεριµνούν

ώστε η σχεδιαζόµενη επαναχρησιµοποίηση να µην οδηγεί σε καταστρατήγηση της παρούσας

οδηγίας, και ιδίως των άρθρων 5 και 6. Η συλλογή και η µεταφορά χωριστά συλλεγόµενων ΑΗΗΕ

εκτελείται κατά τρόπο που να βελτιστοποιεί την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση των

κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να

επαναχρησιµοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.

4. Εντός τριάντα έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη

προσπαθούν να επιτύχουν τη χωριστή συλλογή τεσσάρων τουλάχιστον χιλιόγραµµων ΑΗΗΕ

οικιακής προέλευσης κατά µέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος.

Μόλις καταστεί δυνατόν, µε βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 11, να

καθοριστεί στόχος για τη συλλογή ΑΗΗΕ, όπως ποσοστό του συνόλου του πωλούµενου

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

καθορίζουν τον υποχρεωτικό στόχο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής και λαµβάνοντας υπόψη την

τεχνική και οικονοµική πείρα των κρατών µελών.
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Άρθρο 5

Επεξεργασία

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν για λογαριασµό

τους, επί ατοµικής και/ή συλλογικής βάσεως, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, να

δηµιουργούν συστήµατα επεξεργασίας των ΑΗΗΕ. Για να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση µε το

άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, η επεξεργασία αυτή πρέπει να περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την

αφαίρεση όλων των ρευστών και την επιλεκτική επεξεργασία σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της

παρούσας οδηγίας.

Άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας που εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, είναι δυνατόν να εισαχθούν στο Παράρτηµα ΙΙ

σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2.

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ελάχιστους κανόνες

ποιότητας για την επεξεργασία των συλλεγόµενων ΑΗΗΕ. Τα κράτη µέλη που ορίζουν παρόµοιους

κανόνες ποιότητας, ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή, η οποία τους δηµοσιεύει.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες

επεξεργασίας να λαµβάνει άδεια από τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 της

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

Η παρέκκλιση από την απαίτηση για την έκδοση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 11,

παράγραφος 1, σηµείο β) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, µπορεί να ισχύει για τις εργασίες ανάκτησης

ΑΗΗΕ, εφόσον, πριν από την καταχώρηση, οι αρµόδιες αρχές διενεργήσουν επιθεώρηση για να

εξακριβώσουν τη συµµόρφωση προς το άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.
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Η επιθεώρηση εξακριβώνει :

(α) το είδος και τις ποσότητες των προς επεξεργασία αποβλήτων,

(β) τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται,

(γ) τα προληπτικά µέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνονται.

Η επιθεώρηση διενεργείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και τα αποτελέσµατά της

ανακοινώνονται από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες

επεξεργασίας, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις

του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 άδεια ή καταχώρηση να

περιλαµβάνει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την τήρηση των απαιτήσεων των

παραγράφων 1 και 3 και για την επίτευξη των στόχων ανάκτησης του άρθρου 6.

5. Η επεξεργασία µπορεί επίσης να διενεργείται εκτός του αντιστοίχου κράτους µέλους ή της

Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ µεταφέρονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)

αριθ. 259/93, του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον

έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και

έξοδό τους 1.

                                                
1 ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση

1999/816/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 316, 10.12.1999, σ. 45).
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Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να αρνούνται τη µεταφορά σύµφωνα µε το άρθρο 4,

παράγραφος 3, στοιχείο (γ), πρώτη περίπτωση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, εφόσον δεν

τηρούνται οι ελάχιστοι κανόνες ποιότητας όσον αφορά την επεξεργασία, που προβλέπονται στην

παράγραφο 1.

6. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν όσα καταστήµατα ή επιχειρήσεις προβαίνουν σε επεξεργασία να

εισάγουν πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για

την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και

οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS) 1.

Άρθρο 6

Ανάκτηση

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν για λογαριασµό
τους, δηµιουργούν συστήµατα, είτε επί ατοµικής είτε επί συλλογικής βάσεως, σύµφωνα µε την
κοινοτική νοµοθεσία, για την ανάκτηση των ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά, σύµφωνα µε το
άρθρο 4. Τα κράτη µέλη δίνουν προτεραιότητα στην επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων συσκευών.
Μέχρι την ηµεροµηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 4, οι συσκευές αυτές δεν λαµβάνονται
υπόψη για την τήρηση των στόχων της παραγράφου 2.

2. Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 5, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εντός σαράντα έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν τους εξής στόχους :

(α) Για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 1 του Παραρτήµατος ΙΑ,

− ο βαθµός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά

συσκευή, και

                                                
1 ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1.
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− η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών

και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά

συσκευή·

(β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 του Παραρτήµατος ΙΑ,

− ο βαθµός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά

συσκευή, και

− η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών

και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά

συσκευή·

(γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7, 9 και 10 του Παραρτήµατος ΙΑ,

− ο βαθµός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά

συσκευή, και

− η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών

και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά

συσκευή·

(δ) για τους λαµπτήρες εκκενώσεως αερίου, ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης

των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να ανέρχεται στο 80%

τουλάχιστον του βάρους των λαµπτήρων.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για τον υπολογισµό των εν λόγω στόχων, οι παραγωγοί ή οι

ενεργούντες για λογαριασµό τους τρίτοι, να κρατούν στοιχεία σχετικά µε τη µάζα των ΑΗΗΕ, των

κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από την

εγκατάσταση επεξεργασίας και/ή κατά την είσοδο στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης.
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Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2, θεσπίζει τους λεπτοµερείς

κανόνες για την παρακολούθηση της τήρησης, από τα κράτη µέλη, των στόχων που καθορίζονται

στην παράγραφο 2, συµπεριλαµβανοµένων των προδιαγραφών για τα υλικά. Η Επιτροπή λαµβάνει

το µέτρο αυτό το αργότερο 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

4. Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο καθορίζουν, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, στόχους για την ανάκτηση και την

επαναχρησιµοποίηση/ανακύκλωση, συµπεριλαµβανοµένης της επαναχρησιµοποίησης ολόκληρων

συσκευών, όπου ενδείκνυται, και για τα προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία 8 του

Παραρτήµατος ΙΑ, για τα επόµενα έτη.

Άρθρο 7

Χρηµατοδότηση για τα AHHE οικιακής προέλευσης

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, τριάντα µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας και µετά, οι παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τη χρηµατοδότηση της συλλογής,
της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς ορθής διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης, που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις συλλογής, οι οποίες δηµιουργούνται δυνάµει
του άρθρου 4, παράγραφος 1.

2. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 χρηµατοδότηση της διαχείρισης των ΑΗΗΕ παρέχεται
µέσω συλλογικών και/ή ατοµικών συστηµάτων σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, χωρίς να
γίνονται αδικαιολόγητες διακρίσεις µεταξύ των παραγωγών που επιλέγουν συλλογικά και εκείνων
που επιλέγουν ατοµικά συστήµατα.

3. Η ευθύνη για τη χρηµατοδότηση του κόστους της διαχείρισης των ΑΗΗΕ των προερχόµενων
από προϊόντα που είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
(«ιστορικά απόβλητα») ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα συστήµατα, στα οποία συνεισφέρουν
αναλογικά όλοι οι υφιστάµενοι στην αγορά τον καιρό που ανέκυψε το σχετικό κόστος παραγωγοί.
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4. Η διαχείριση ΑΗΗΕ προερχόµενων από παραγωγούς που δεν εµφανίζονται πλέον στην
αγορά ή η ταυτότητα των οποίων δεν µπορεί πλέον να εξακριβωθεί τον καιρό που ανακύπτει το
κόστος, χρηµατοδοτείται επίσης από τους παραγωγούς, και τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι
χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε και οι παραγωγοί που προµηθεύουν ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό

εξοπλισµό χρησιµοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως, να συµµορφώνονται επίσης µε τις

απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για τον εξοπλισµό που προµηθεύουν στο κράτος µέλος

όπου κατοικεί ο αγοραστής του εξοπλισµού.

Άρθρο 8

Χρηµατοδότηση AHHE τα οποία προέρχονται από χρήστες εξωοικιακής προέλευσης

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, τριάντα µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η

χρηµατοδότηση του κόστους συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και περιβαλλοντικώς ορθής

διάθεσης προερχοµένων από εξωοικιακούς χρήστες αποβλήτων ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού

εξοπλισµού, ο οποίος διατίθεται στην αγορά µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας,

παρέχεται από τους παραγωγούς.

Για τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας

οδηγίας («ιστορικά απόβλητα»), οι παραγωγοί αναλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση της δαπάνης

διαχείρισης. Τα κράτη µέλη µπορούν, ως εναλλακτική δυνατότητα, να προβλέπουν ότι οι

εξωοικιακοί χρήστες, είναι επίσης υπεύθυνοι, εν µέρει ή καθ� ολοκληρίαν, για αυτή τη

χρηµατοδότηση.

Με την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας, οι παραγωγοί και οι εξωοικιακοί χρήστες µπορούν να

συνάπτουν συµφωνίες οι οποίες να προβλέπουν άλλο τρόπο χρηµατοδότησης.
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Άρθρο 9

Ενηµέρωση των χρηστών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

οικιακής χρήσης ενηµερώνονται δεόντως σχετικά µε :

(α) τα συστήµατα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση,

(β) το ρόλο τους στην επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες µορφές ανάκτησης

των ΑΗΗΕ,

(γ) την έννοια του συµβόλου που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙV.

2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα που απαιτούνται προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι

καταναλωτές να διευκολύνουν, και, κατά συνέπεια, να συµµετέχουν στη διαδικασία συλλογής,

επεξεργασίας και ανάκτησης των AHHE.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας,

προκειµένου να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά συλλογής, οι παραγωγοί να επισηµαίνουν δεόντως µε

το σύµβολο που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙV τόσο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό

που κανονικά θα απορριπτόταν σε κάδους απορριµµάτων ή ανάλογα µέσα συλλογής αστικών

αποβλήτων, όσο και τις οδηγίες χρήσης του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο λόγω

του µεγέθους ή της λειτουργίας του προϊόντος, το σύµβολο τυπώνεται στη συσκευασία, τις οδηγίες

χρήσης και την εγγύηση του συγκεκριµένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να διατίθενται ορισµένες ή όλες οι πληροφορίες που

αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 από τους παραγωγούς και/ή τους διανοµείς, π.χ. µέσω των

οδηγιών χρήσης ή στο σηµείο πώλησης.
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Άρθρο 10

Πληροφορίες σχετικά µε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παραγωγοί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα διάφορα

κατασκευαστικά στοιχεία και υλικά ΗΗΕ, στο µέτρο που τις χρειάζονται οι εγκαταστάσεις

επεξεργασίας προκειµένου να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και για τον

εντοπισµό των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων στον ΗΗΕ.

Άρθρο 11

Ενηµέρωση και υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των

θεµελιωµένων εκτιµήσεων, σχετικά µε τις ποσότητες και τις κατηγορίες ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισµού που διατίθενται στην αγορά τους, συλλέγονται και

επαναχρησιµοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται εντός των κρατών µελών, κατά βάρος, ή,

αν αυτό είναι αδύνατο, σε αριθµό τεµαχίων.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παραγωγοί που προµηθεύουν ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό

εξοπλισµό χρησιµοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη

συµβατότητα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 7, παράγραφος 5 και τις ποσότητες και τις κατηγορίες

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που διατίθενται στην αγορά του κράτους µέλους όπου

κατοικεί ο αγοραστής του εξοπλισµού.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι απαιτούµενες πληροφορίες να διαβιβάζονται στην Επιτροπή

εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εν συνεχεία δε ανά τριετία. Οι

πληροφορίες παρέχονται υπό τη µορφή που καθορίζεται εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος

της παρούσας οδηγίας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2.
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Τα κράτη µέλη προβλέπουν επαρκείς ανταλλαγές πληροφοριών για να συµµορφώνονται µε την

παρούσα παράγραφο, ιδίως όσον αφορά τις κατά το άρθρο 5, παράγραφος 5 επεξεργασίες.

2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην

Επιτροπή, ανά τριετία, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση

συντάσσεται βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδιαγράµµατος το οποίο εκπονεί η Επιτροπή σύµφωνα µε

τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης ∆εκεµβρίου 1991,

για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων

οδηγιών για το περιβάλλον 1, προκειµένου να συγκροτηθούν βάσεις δεδοµένων σχετικά µε τα

ΑΗΗΕ και την επεξεργασία τους. Το ερωτηµατολόγιο ή το σχεδιάγραµµα αποστέλλεται στα κράτη

µέλη έξι µήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η εκάστοτε έκθεση. Η έκθεση

τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής εντός εννέα µηνών από το τέλος της αντίστοιχης τριετούς

περιόδου.

Η πρώτη τριετής έκθεση καλύπτει την περίοδο που αρχίζει τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της

παρούσας οδηγίας.

Εντός εννέα µηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών µελών, η Επιτροπή δηµοσιεύει

έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 12

Προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή του άρθρου 6, παράγραφος 3 και του

Παραρτήµατος ΙΒ (ιδίως προκειµένου να προστεθούν, ενδεχοµένως, τα οικιακά φωτιστικά, οι

λαµπτήρες πυράκτωσης και τα φωτοβολταϊκά προϊόντα, ήτοι οι ηλιακές γεννήτριες ηλεκτρισµού),

του Παραρτήµατος ΙΙ (ιδίως προκειµένου να ληφθούν υπόψη νέες εξελίξεις της τεχνικής

επεξεργασίας ΑΗΗΕ), και των Παραρτηµάτων ΙΙΙ και IV στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο,

θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2.

                                                
1 ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 48.
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Πριν από κάθε τροποποίηση των Παραρτηµάτων, η Επιτροπή συµβουλεύεται, µεταξύ άλλων, τους

παραγωγούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τους ανακυκλωτές, τους υπεύθυνους

επεξεργασίας και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις εργοδοτών και καταναλωτών.

Άρθρο 13

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 18 της

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των εθνικών

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
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Άρθρο 15

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες προκειµένου να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός δεκαοκτώ µηνών

από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο όλων των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την

παρούσα οδηγία.

3. Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται στην παρούσα οδηγία, τα

κράτη µέλη µπορούν να µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις του άρθρου 5,

παράγραφος 6, του άρθρου 9, παράγραφος 1 και του άρθρου 10, µέσω συµφωνιών µεταξύ των

αρµόδιων αρχών και των οικείων οικονοµικών κλάδων. Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να πληρούν τις

εξής προϋποθέσεις :

(α) να µπορεί να επιβληθεί η τήρησή τους,

(β) να προσδιορίζουν στόχους και τις αντίστοιχες προθεσµίες,

(γ) να δηµοσιεύονται στην οικεία επίσηµη εφηµερίδα ή σε επίσηµο έγγραφο εξίσου προσιτό στο

κοινό και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή,
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(δ) τα επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα να παρακολουθούνται τακτικά, να αναφέρονται στις
αρµόδιες αρχές και στην Επιτροπή και να καθίστανται διαθέσιµα στο κοινό υπό τους όρους
που ορίζονται στη συµφωνία,

(ε) οι αρµόδιες αρχές να ενεργούν τα δέοντα ώστε να εξετάζουν την επιτελούµενη στα πλαίσια
της συµφωνίας πρόοδο,

(στ) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τη συµφωνία, τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν τις
οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας µε νοµοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά µέτρα.

4. α) Η Ελλάδα και η Ιρλανδία, οι οποίες γενικά λόγω

- της ανεπαρκούς ανακυκλωτικής τους υποδοµής,

- των γεωγραφικών τους συνθηκών, όπως πολυπληθή µικρά νησιά και αγροτικές
και ορεινές περιοχές,

- της χαµηλής τους πυκνότητας πληθυσµού, και

- του χαµηλού επιπέδου κατανάλωσης ΗΗΕ,

δεν είναι σε θέση να επιτύχουν είτε το στόχο συλλογής που αναφέρεται στο άρθρο 4,
παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο είτε τους στόχους ανάκτησης που αναφέρονται στο
άρθρο 6, παράγραφος 2, και οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 2, τρίτο
εδάφιο της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί
υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων 1, µπορούν να αιτούνται την παράταση της
προθεσµίας που µνηµονεύεται στο ανωτέρω άρθρο, µπορούν να παρατείνουν κατά 24
το πολύ µήνες τις προθεσµίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 4 και στο
άρθρο 6, παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

Τα εν λόγω κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις αποφάσεις τους, το
αργότερο κατά τη χρονική στιγµή της µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό
τους δίκαιο.

                                                
1 ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1.
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β) Η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
µε τις αποφάσεις αυτές.

5. Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η οποία βασίζεται στην εµπειρία που

αποκτήθηκε από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα χωριστά συστήµατα

συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και χρηµατοδότησης. Περαιτέρω, η έκθεση πρέπει να

βασίζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, την κτηθείσα πείρα, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τη

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον χρειάζεται, από προτάσεις

αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

2. Μικρές οικιακές συσκευές

3. Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

4. Καταναλωτικά είδη

5. Φωτιστικά είδη

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουµένων των µεγάλης κλίµακας σταθερών
βιοµηχανικών εργαλείων)

7. Παιχνίδια, εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουµένων όλων των εµφυτεύσιµων και µολυσµένων
προϊόντων)

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

10. Συσκευές αυτόµατης διανοµής

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB

Κατάλογος προϊόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας

και υπάγονται στις κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΑ

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

Μεγάλες συσκευές ψύξης

Ψυγεία

Καταψύκτες

Άλλες µεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση τροφίµων

Πλυντήρια ρούχων

Στεγνωτήρια ρούχων

Πλυντήρια πιάτων

Συσκευές µαγειρικής

Ηλεκτρικές κουζίνες

Ηλεκτρικά µάτια

Φούρνοι µικροκυµάτων

Άλλες µεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες για µαγείρεµα και άλλες επεξεργασίες τροφίµων

Ηλεκτρικές θερµάστρες

Ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα

Άλλες µεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες για θέρµανση χώρων, κρεβατιών, καθισµάτων

Ηλεκτρικοί ανεµιστήρες

Συσκευές κλιµατισµού

Άλλα είδη εξοπλισµού αερισµού, απαγωγής αερίων και κλιµατισµού
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2. Μικρές οικιακές συσκευές

Ηλεκτρικές σκούπες

Σκούπες χαλιών

Άλλες συσκευές καθαριότητας

Συσκευές χρησιµοποιούµενες για ράψιµο, πλέξιµο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές

εργασίες

Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωµα, το µαγγάνισµα και εν γένει τη

φροντίδα των ρούχων

Φρυγανιέρες

Συσκευές τηγανίσµατος

Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγµατος ή σφραγίσµατος περιεκτών ή συσκευασιών

Ηλεκτρικά µαχαίρια

Συσκευές κοπής και στεγνώµατος µαλλιών, βουρτσίσµατος δοντιών, ξυρίσµατος, µασάζ και

άλλες συσκευές περιποίησης του σώµατος

Ρολόγια και εξοπλισµός µέτρησης, αναγραφής ή καταγραφής χρόνου

Ζυγαριές

3. Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Συγκεντρωτική επεξεργασία δεδοµένων :

Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes)

Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers)

Μονάδες εκτύπωσης

Συστήµατα προσωπικών υπολογιστών :

Προσωπικοί υπολογιστές (συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών µονάδων επεξεργασίας

(CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων)

Φορητοί επιτραπέζιοι υπολογιστές (lap-top) (συµπεριλαµβανοµένων των CPU, των

ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων),

Φορητοί υπολογιστές τσέπης (notebook)

Φορητοί υπολογιστές χειρός (notepad)

Εκτυπωτές

Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα
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Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφοµηχανές

Αριθµοµηχανές τσέπης και επιτραπέζιες

και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία,

παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα

Τερµατικά και συστήµατα χρηστών

Συσκευές τηλεοµοιοτυπίας (Φαξ)

Τηλέτυπα

Τηλέφωνα

Tηλεφωνικές συσκευές επί πληρωµή

Ασύρµατα τηλέφωνα

Κινητά τηλέφωνα

Συστήµατα τηλεφωνητών

και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για τη µετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων

πληροφοριών µε τηλεπικοινωνιακά µέσα

4. Καταναλωτικά είδη

Ραδιόφωνα

Τηλεοράσεις

Κάµερες µαγνητοσκόπησης

Μαγνητοσκόπια

Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας

Ενισχυτές ήχου

Μουσικά όργανα

και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων,

συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων ή άλλων τεχνολογιών διανοµής ήχου και εικόνας µε

άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών µέσα
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5. Φωτιστικά είδη

Φωτιστικά για λαµπτήρες φθορισµού πλην των οικιακών φωτιστικών σωµάτων

Ευθείς λαµπτήρες φθορισµού

Λαµπτήρες φθορισµού µικρών διαστάσεων

Λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων νατρίου

υψηλής πίεσης και των λαµπτήρων αλογονούχων µετάλλων

Λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης

Άλλος φωτιστικός εξοπλισµός και εξοπλισµός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των

λαµπτήρων πυράκτωσης

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουµένων των µεγάλης κλίµακας σταθερών

βιοµηχανικών εργαλείων)

Τρυπάνια

Πριόνια

Ραπτοµηχανές

Εξοπλισµός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισµα, το πριόνισµα, το

κόψιµο, τον τεµαχισµό, τη διάτµηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη µορφοποίηση, την

κύρτωση και άλλες παρόµοιες επεξεργασίες ξύλου, µετάλλου και άλλων υλικών

Εργαλεία για τη στερέωση µε βίδες, καρφιά ή κοινωµάτια και την αφαίρεσή τους και για

παρόµοιες χρήσεις

Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόµοιες χρήσεις

Εξοπλισµός ψεκασµού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών

µε άλλα µέσα

Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής

7. Παιχνίδια και εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού

Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόµια

Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών

Βιντεοπαιχνίδια

Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιµο, κωπηλασία, κλπ.

Αθλητικός εξοπλισµός µε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία

Κερµατοδέκτες τυχερών παιχνιδιών
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8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουµένων των εµφυτεύσιµων και µολυσµένων)

Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισµός

Καρδιολογικός εξοπλισµός

Συσκευές αιµοκάθαρσης

Συσκευές πνευµονικής οξυγόνωσης

Εξοπλισµός πυρηνικής ιατρικής

Ιατρικός εξοπλισµός για in-vitro διάγνωση

Συσκευές ανάλυσης

Καταψύκτες

Τεστ γονιµοποίησης

Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιµετώπιση ή

την ανακούφιση ασθενειών, σωµατικών βλαβών και αναπηριών

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

Ανιχνευτές καπνού

Συσκευές θερµορύθµισης

Θερµοστάτες

Συσκευές µέτρησης, ζύγισης η προσαρµογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση

Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιµοποιούµενα σε βιοµηχανικές

εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταµπλώ ελέγχου)
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10. Συσκευές αυτόµατης διανοµής

Συσκευές αυτόµατης διανοµής θερµών ποτών

Συσκευές αυτόµατης διανοµής θερµών ή ψυχρών φιαλών ή µεταλλικών δοχείων

Συσκευές αυτόµατης διανοµής στερεών προϊόντων

Συσκευές αυτόµατης διανοµής χρηµάτων

Κάθε είδους συσκευές αυτόµατης διανοµής οποιουδήποτε προϊόντος

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων

των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τουλάχιστον οι εξής ουσίες, παρασκευάσµατα και κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να

αφαιρούνται από τα ΑΗΕΕ που συλλέγονται χωριστά :

- Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCB) σύµφωνα µε την

οδηγία 96/59/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 1996, για τη διάθεση των

πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) 1

- Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και

οπισθοφωτιστικές λυχνίες

- Μπαταρίες

- Πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων από κινητά τηλέφωνα εν γένει και από άλλες

συσκευές αν η επιφάνεια της πλακέτας υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά εκατοστά

- ∆οχεία υγρών ή κολλωδών τόνερ καθώς και έγχρωµων

- Πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωµιούχους φλογοεπιβραδυντές

- Αµιαντούχα απόβλητα

- Καθοδικές λυχνίες

- Χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή υδροφθοράνθρακες

(HFC), υδρογονάνθρακες (HC)

- Λαµπτήρες εκκένωσης αερίων

- Οθόνες υγρών κρυστάλλων (µαζί µε το περίβληµά τους, οσάκις ενδείκνυται), η

επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά εκατοστά, καθώς και οθόνες

φωτιζόµενες από πίσω µε λαµπτήρες εκκένωσης αερίων

- Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια

                                                
1 ΕΕ L 243, 24.9.1996, σ. 31.
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- Κατασκευαστικά στοιχεία µε πυρίµαχες κεραµικές ίνες, όπως περιγράφονται στην
οδηγία 97/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης ∆εκεµβρίου 1997, για την προσαρµογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορά την ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών 1.

- Κατασκευαστικά στοιχεία µε ραδιενεργές ουσίες, εξαιρουµένων των κατασκευαστικών
στοιχείων που κείνται κάτω των κατωφλίων εξαίρεσης που ορίζονται στο άρθρο 3 και
στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/29/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1996,
για τον καθορισµό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των
εργαζοµένων και του πληθυσµού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες
ακτινοβολίες 2,

- Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ύψος > 25 mm,

διάµετρος > 25 mm ή ανάλογος όγκος).

Οι ως άνω ουσίες, παρασκευάσµατα και κατασκευαστικά στοιχεία διατίθενται ή ανακτώνται
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

2. Τα παρακάτω κατασκευαστικά στοιχεία των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά, πρέπει να
υποβάλλονται στην εξής επεξεργασία :

- Καθοδικές λυχνίες : Αφαιρείται το φθορίζον επίχρισµα
- Εξοπλισµός που περιέχει CFC, HCFC, HFC ή HC : Το CFC, HCFC του µονωτικού

αφρού και του ψυκτικού κυκλώµατος πρέπει να υφίσταται την πρέπουσα µεταχείριση
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα
του όζοντος 3. Το HFC και HC του µονωτικού αφρού και του ψυκτικού κυκλώµατος
πρέπει να αφαιρούνται και να υφίστανται την πρέπουσα µεταχείριση.

- Λαµπτήρες εκκένωσης αερίων : Αφαιρείται ο υδράργυρος.

3. Λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών µεληµάτων και της σκοπιµότητας της
επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται κατά
τρόπον ώστε να µην παρεµποδίζεται η περιβαλλοντικώς ορθή επαναχρησιµοποίηση και
ανακύκλωση κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων συσκευών.

                                                
1 ΕΕ L 343, 13.12.1997, σ. 19.
2 ΕΕ L 159, 29.6.1996, σ. 1.
3 ΕΕ L 244, 29.9.2000, σ. 1.
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4. Στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 13, παράγραφος 2, η Επιτροπή αξιολογεί κατά

προτεραιότητα το κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι καταχωρήσεις που

αφορούν :

− τις πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων για κινητά τηλέφωνα, και

− τις οθόνες µε υγρούς κρυστάλλους.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τεχνικές απαιτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 3

1. Τόποι αποθήκευσης (µεταξύ άλλων, προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους

(µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ) :

− Αδιάβροχες επιφάνειες όπου δει, µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής

υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, καθαριστηρίων και

καθαριστηρίων/απολιπαντηρίων

− Κάλυψη για την προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, όπου δει

2. Τόποι επεξεργασίας των ΑΗΗΕ :

− Ζυγοί για τη µέτρηση του βάρους των αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

− Αδιάβροχες επιφάνειες και κάλυψη για την προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, όπου

δει, µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις

ενδείκνυται, κατακαθιστηρίων και καθαριστηρίων/απολιπαντηρίων

− Κατάλληλη αποθήκευση των αποσυναρµολογηµένων ανταλλακτικών

− Κατάλληλα δοχεία για την αποθήκευση µπαταριών, πυκνωτών που περιέχουν PCB/PCT

και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ραδιοενεργά απόβλητα

− Εξοπλισµός για την επεξεργασία του νερού σύµφωνα µε τους κανονισµούς για την

υγεία και το περιβάλλον.

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Σύµβολο σήµανσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Το σύµβολο που αναφέρεται στη χωριστή συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

αποτελείται από διαγραµµένο τροχοφόρο κάδο απορριµµάτων, ως αναπαρίσταται κατωτέρω. Το

σύµβολο πρέπει να τυπώνεται κατά τρόπο ώστε να είναι ευκρινές, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

_______________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 28 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απόβλητα ειδών

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ )1, βασισµένη στο άρθρο 175,

παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του 2 σε πρώτη ανάγνωση στις

15 Μαΐου 2001.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της 3 στις 29 Νοεµβρίου

2000, ενώ η Επιτροπή των Περιφερειών διατύπωσε τη γνώµη της 4 στις

14 Φεβρουαρίου 2001.

3. Σε συνέχεια αυτών των γνωµών, η Επιτροπή υπέβαλε την τροποποιηµένη της πρόταση5

στο Συµβούλιο στις 7 Ιουνίου 2001.

4. Στις 4 ∆εκεµβρίου 2001 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της οδηγίας είναι η πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ ), και εάν αυτό είναι δυνατόν, η επαναχρησιµοποίηση, η

ανακύκλωση ή/και ανάκτηση των αποβλήτων αυτών ώστε να µειωθεί η ανάγκη διάθεσής

τους. Για το σκοπό αυτό, επιδιώκει την εµπλοκή όλων των φορέων που συµµετέχουν στον

κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, όπως οι παραγωγοί, οι διανοµείς

και οι καταναλωτές. Τα προτεινόµενα µέτρα καλύπτουν τη διαχείριση των ΑΗΗΕ και

ορίζουν σειρά µέτρων τα οποία, µεταξύ άλλων, θα διασφαλίζουν τη δηµιουργία :

                                                
1 ΕΕ C 365Ε, 19.12.2000, σ. 184 και ΕΕ C 240Ε, 28.8.2001, σ. 298.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη

στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
3 ΕΕ C 116, 20.4.2001, σ. 38.
4 ΕΕ C 148, 18.5.2001, σ. 1.
5
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- χωριστών συστηµάτων συλλογής ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να επιστρέφουν τα

ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν σε ευκόλως προσιτά σηµεία συλλογής,

- συστηµάτων επεξεργασίας που να επιτρέπουν, π.χ. σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις

επεξεργασίας, να µπορούν να αποσυναρµολογούν τα ΑΗΗΕ σύµφωνα µε

καθορισµένους στοιχειώδεις κανόνες ώστε να καθίσταται δυνατή η

επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση εξαρτηµάτων ή ολόκληρων συσκευών, ή η

ανάκτηση ή/και επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ σύµφωνα µε

καθορισµένους στόχους· για να µπορούν οι ανακυκλωτές να αποκτούν επαρκές υλικό

για παραγωγή µεγάλης κλίµακας εξασφαλίζοντας την οικονοµική βιωσιµότητά τους,

έχει καθοριστεί «φιλικός» στόχος για τη συλλογή καθώς και η δυνατότητα να

εκτελούνται οι εργασίες επεξεργασίας εκτός του κράτους µέλους στο οποίο

δηµιουργούνται τα απόβλητα,

- χρηµατοδοτικών συστηµάτων βάσει της ευθύνης του παραγωγού, µέσω συλλογικών

ή/και ατοµικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης των

ιστορικών αποβλήτων. Τα συστήµατα αυτά αποσκοπούν επίσης να ενθαρρύνουν τους

παραγωγούς να προσαρµόσουν το σχεδιασµό των προϊόντων τους ώστε να

διευκολύνουν την φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων.

Για να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό συλλογής και πιθανόν η πλήρης επαναχρησιµοποίηση /

ανάκτηση των ΑΗΗΕ, οι καταναλωτές θα ενηµερωθούν για το ρόλο τους στην αποδοτική

λειτουργία αυτού του συστήµατος (π.χ. µε την κατάλληλη επισήµανση των προϊόντων), και οι

παραγωγοί θα υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε τις εγκαταστάσεις

επεξεργασίας (π.χ. τον εντοπισµό επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα τους).

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου, παρόλο που γενικά διατηρεί την προσέγγιση που προτείνει η

Επιτροπή, τροποποιεί ή προσθέτει σειρά διατάξεων είτε για να τις ενισχύσει, είτε να τις

διευκρινίσει ή να τις καταστήσει πιο πρακτικές.
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Α. Τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

1. Το Συµβούλιο ενέκρινε είτε πλήρως είτε εν µέρει και ενίοτε κατ�αρχήν σηµαντικό

αριθµό των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει αποδεχθεί η

Επιτροπή.

- Τροπ. 3 (µε µικρή αλλαγή της διατύπωσης) στην αιτιολογική παράγραφο 9,

- Τροπ. 4 (δεύτερο µέρος σχετικά µε την προστασία όλων των παραγόντων) στην

αιτιολογική παράγραφο 10,

- Τροπ. 6 (δεύτερο µέρος) στην αιτιολογική παράγραφο 11,

- Τροπ. 11 (εν µέρει) στην αιτιολογική παράγραφο 14,

- Τροπ. 16 (µε µικρή αλλαγή της διατύπωσης) στην αιτιολογική παράγραφο 17,

- Τροπ. 17, το πνεύµα της οποίας αντανακλάται στην αιτιολογική παράγραφο 17

(ορατό τέλος),

- Τροπ. 19 (µε µικρή αλλαγή της διατύπωσης) στην αιτιολογική παράγραφο 19,

- Τροπ. 21 (εν µέρει ) στην αιτιολογική παράγραφο 20,

- Τροπ. 22 στο άρθρο 1,

- Τροπ. 24 στο άρθρο 2,

- Τροπ. 28 (δοµή και πρώτο µέρος) στο άρθρο 3 σηµείο (i) και το άρθρο 29 (η δοµή

του),

- Τροπ. 35 (30 µήνες) στο άρθρο 4 παράγραφο 1 και την ιδέα της παραγράφου 2,

δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο (β) δεύτερο εδάφιο,

- Τροπ. 36 (µε αλλαγή της διατύπωσης και προαιρετικά ) στο άρθρο 4

παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο,

- Τροπ. 37 & 76 (εν µέρει) στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 5, δεύτερο εδάφιο,

- Τροπ. 38 (µε αλλαγή εν µέρει στη διατύπωση, εν µέρει στο πνεύµα) στο άρθρο 6

παράγραφοι 2 και 1 αντίστοιχα,

- Τροπ. 39 (εν µέρει) : υπαγωγή των κατηγοριών 9 και 10 στους στόχους του

άρθρου 6 παράγραφος 2,

- Τροπ. 41 (εν µέρει) στο άρθρο 6 παράγραφος 3,

- Τροπ. 42 (µε αλλαγή διατύπωσης) εν µέρει στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και εν

µέρει στο άρθρο 15 παράγραφος 5,

- Τροπ. 44 (30 µήνες) στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και (δυνατότητα

χρηµατοδότησης από τους παραγωγούς), στο τέλος της αιτιολογικής

παραγράφου 12,
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- Τροπ. 46 (τρίτο µέρος σχετικά µε τα ιστορικά απόβλητα � έµµεσα) στο άρθρο 7

παράγραφος 3 και (τέταρτο µέρος σχετικά µε τα ορατά τέλη � έµµεσα) στην

αιτιολογική παράγραφο 17,

- Τροπ. 51 (εν µέρει) στο άρθρο 9 παράγραφος 2,

- Τροπ. 52 (σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα για την επισήµανση) στο άρθρο 9

παράγραφος 3 αλλά 24 µήνες αντί 30,

- Τροπ. 85 (εν µέρει, αλλά µε υποβολή εκθέσεων ανά τριετία) στο άρθρο 11,

- Τροπ. 58 ενσωµατώθηκε στο άρθρο 11,

- Τροπ. 59 ενσωµατώθηκε στο άρθρο 12,

- Τροπ. 61 στο άρθρο 14,

- Τροπ. 62 στο άρθρο 15 παράγραφος 1,

- Τροπ. 63 στο άρθρο 16,

- Τροπ. 66 στο Παράρτηµα ΙΑ, σηµείο 7,

- Τροπ. 70 & 86 (εν µέρει) στο Παράρτηµα ΙΙ (εκτός του µολύβδου, του εξασθενούς

χρωµίου, ΡΒΒ/PBDE και καδµίου),

- Τροπ. 71 (εν µέρει) στο Παράρτηµα ΙΙ (χωρίς αναφορά στη δυνατότητα αύξησης της

θερµοκρασίας του πλανήτη),

- Τροπ. 100 (εν µέρει, δηλ. οι δύο πρώτες περιπτώσεις) στο Παράρτηµα ΙΙΙ, σηµείο 1.

2. Επί πλέον, το Συµβούλιο εισήγαγε στην κοινή του θέση ορισµένες άλλες τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής.

Αυτές αφορούν:

- Τροπ. 1 («βασικά κριτήρια σε κοινοτικό επίπεδο») στην αιτιολογική παράγραφο 8,

- Τροπ. 76 (άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας όσον αφορά την διαδικασία επιλεκτικής

επεξεργασίας) στο άρθρο 5 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο,

- Τροπ. 82 & 87 (προτεραιότητα στην επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων συσκευών) στην

αιτιολογική παράγραφο 15,
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- Τροπ. 98 & 89 (ορισµένα στοιχεία τους) στο Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 1,

- Τροπ. 73 (σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των µέτρων επιλεκτικής

επεξεργασίας) έµµεσα στο άρθρο 5 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο,

- Τροπ. 68 (λαµβάνοντας υπόψη τον κατάλογο των παραδειγµάτων στο ΙΒ

σηµείο 1) το Συµβούλιο συµπλήρωσε τον κατάλογο όσο γίνεται πληρέστερα προς

το παρόν.

Β. Κύριες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο

- Αιτιολογική παράγραφος  4 � αναφορά σε ψήφισµα του Συµβουλίου ή κοινοτική

στρατηγική για τα απόβλητα, για να υπογραµµιστεί η σηµασία της

επαναχρησιµοποίησης και ανάκτησης υλικού,

- Άρθρο 2

= παράγραφος 3 � εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, του εξοπλισµού

που συνδέεται µε την ασφάλεια των κρατών µελών και των στρατιωτικών

προϊόντων,

= παράγραφος 4 � προαιρετική περιορισµένη προσωρινή απαλλαγή για τις ΜΜΕ,

- Άρθρο 4

= παράγραφος 1 σηµείο (α) � τα συστήµατα επιστροφής πρέπει να είναι

τουλάχιστον δωρεάν.

= παράγραφος 1 σηµείο (β) - πιθανές ρυθµίσεις για τους διανοµείς

- προσωρινά εναλλακτικά δωρεάν συστήµατα

επιστροφής,

= παράγραφος 3 � ειδικές διατάξεις για τις συσκευές που επαναχρησιµοποιούνται

ολόκληρες,

= παράγραφος 4 � καθορισµός υποχρεωτικών στόχων για όλα τα ΑΗΗΕ  που

προβλέπονται από την οδηγία µέσω νέας πρότασης της Επιτροπής,

- Άρθρο 5

= παράγραφος 1     -  επεξεργασία των ΑΗΗΕ είτε από τους παραγωγούς είτε

από τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό τους,

- δυνατότητα καθορισµού ελάχιστων κανόνων ποιότητας

προτύπων για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ,

= παράγραφος 5  - δυνατότητα των κρατών µελών να απαγορεύουν

ορισµένες αποστολές υπό σαφώς καθορισµένες προϋποθέσεις,
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- Άρθρο 6

= παράγραφος 2 � παράταση της προθεσµίας  για γενικά καλύτερη εφαρµογή της οδηγίας,

= παράγραφος 4 � καθορισµός στόχων για την επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων

συσκευών, όπου ενδείκνυται, και εξοπλισµού κατηγορίας 8 (Παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ) µε

νέα πρόταση της Επιτροπής,

- Άρθρο 7

= παράγραφος 1 � εισαγωγή της λέξης «τουλάχιστον» για να υπογραµµιστεί η ευθύνη

των παραγωγών,

= παράγραφος 3 � αναλογική συνεισφορά στη χρηµατοδότηση για τα ιστορικά απόβλητα,

= παράγραφος 4 �υποχρέωση χρηµατοδότησης για τη διαχείριση των «ορφανών ΑΗΗΕ»,

= παράγραφος 5 �υποχρεώσεις των παραγωγών που προµηθεύουν ΗΗΕ µε τεχνικές

πωλήσεων εξ αποστάσεως,

- Άρθρο 8 � διευκρίνιση των συστηµάτων χρηµατοδότησης για τα ΑΗΗΕ από χρήστες

εξωοικιακής προέλευσης και απαιτήσεις για ιστορικά απόβλητα,

- Άρθρο 9, παράγραφος 4 � προαιρετική ρήτρα σχετικά µε εναλλακτικούς τρόπους

ενηµέρωσης των χρηστών,

- Άρθρο 10 � ενηµέρωση επίσης για κατασκευαστικά στοιχεία και υλικά ΗΗΕ,

- Άρθρο 11, παράγραφος 1 � πρόσθετες απαιτήσεις για την περίπτωση προµήθειας ΗΗΕ µε

επικοινωνία εξ αποστάσεως και επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών ιδίως για τις λειτουργίες

επεξεργασίας,

- Άρθρο 12 � πρόσθετη εξουσία στην επιτροπή για την προσαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος

3 και του Παραρτήµατος ΙΒ (το τελευταίο κυρίως για συγκεκριµένα προϊόντα),

- Άρθρο 15

= παράγραφος 3 � προαιρετική ρήτρα για τη µεταφορά ορισµένων διατάξεων στο εθνικό

δίκαιο µέσω συµφωνιών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των οικονοµικών κλάδων,
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= παράγραφος 4 � προαιρετική παράταση το πολύ κατά 2 χρόνια για τους στόχους

συλλογής και ανάκτησης για την Ελλάδα και την Ιρλανδία,

= παράγραφος 5 � υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση για την εφαρµογή

της οδηγίας,

- Παράρτηµα ΙΒ � γενικά, όλες οι κατηγορίες έχουν συµπληρωθεί όσο είναι δυνατό επί

του παρόντος. Πάντως, η κατηγορία 6 εξαιρεί τα µεγάλης κλίµακας σταθερά

βιοµηχανικά εργαλεία και η κατηγορία 5 εξαιρεί τα οικιακά φωτιστικά σώµατα και τους

λαµπτήρες πυράκτωσης, ενώ πιθανόν να επανεξεταστεί η προσθήκη των τελευταίων µε

διαδικασία επιτροπής,

- Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 4 � αξιολόγηση, κατά προτεραιότητα, βάσει διαδικασίας

επιτροπής ορισµένων καταχωρήσεων του Παραρτήµατος.

°

°               °

Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση όπως συµφωνήθηκε από το Συµβούλιο.

_______________



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 4/12/2001 ενόψει της έκδοσης
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) [2000/0158(COD)],

∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συλλέξει το ταχύτερο δυνατό τα απαραίτητα στοιχεία στο επίπεδο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη της κατηγορίας 8 του Παραρτήµατος ΙΑ

στο σύστηµα ανάκτησης που περιγράφεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της οδηγίας «ΑΗΗΕ», το αργότερο

δε κατά την υποβολή της πρότασής της για την κατάρτιση στόχων όσον αφορά την ανάκτηση, την

επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 4.»





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.12.2001
SEC(2001) 2021τελικό

2000/0158 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

δυνάµει του άρθρου 251παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την
kοινή θέση του Συµβουλίου πάνω στην τροποποιηµένη πρόταση για οδηγία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού
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2000/0158 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

δυνάµει του άρθρου 251παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την
kοινή θέση του Συµβουλίου πάνω στην τροποποιηµένη πρόταση για οδηγία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ

- Η πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα

είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (COM (2000) 347τελικό) εκδόθηκε από την
Επιτροπή στις 13 Ιουνίου 2000και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 365Eτης 19ης
∆εκεµβρίου 2000.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις 29Νοεµβρίου 2000.

Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνώµη στις 14Φεβρουαρίου 2001.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη (πρώτη ανάγνωση) στις 15Μαΐου 2001.

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρόταση στις 6 Ιουνίου 2001 (COM (2001)315
τελικό).

Το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση στις 4.12.2001.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Η πρόταση προβλέπει µέτρα σχετικά µε την πρόληψη της δηµιουργίας απορριµµάτων από
είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τη συλλογή τέτοιου εξοπλισµού,
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση αυτού. Η πρόταση προβλέπει ακόµη τη χωριστή
συλλογή απορριµµάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) από τα κράτη

µέλη, τα οποία και θα µεριµνούν για την ορθή επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση αυτών. Η
επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση ΑΗΗΕ πρέπει να χρηµατοδοτείται από τους

παραγωγούς, έτσι ώστε να δηµιουργούνται οικονοµικά κίνητρα για προσαρµογή του
σχεδιασµού ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού στις προϋποθέσεις υγιούς

διαχείρισης των απορριµµάτων. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
επιστρέφουν τον εξοπλισµό τους δωρεάν. Καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι για την

επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.1Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή έκανε δεκτές, πλήρως ή εν µέρει, 69 από τις 82 τροπολογίες που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Οι τροπολογίες αυτές µνηµονεύονται

στην τροποποιηµένη πρόταση της 6ης Ιουνίου 2001 [COM(2001) 315τελικό].

Μετά την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Το Συµβούλιο καθόρισε οµόφωνα

κοινή θέση στις 4.12.2001.

31 από τις 82 τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενσωµατώθηκαν στην

κοινή θέση πλήρως ή εν µέρει ή επί της αρχής.

Συνολικά, η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής, αφού η

γενική διάρθρωση καθώς και οι κύριες διατάξεις της πρότασης έχουν εγκριθεί από το
Συµβούλιο.

3.2Λεπτοµερείς παρατηρήσεις

3.2.1Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν
πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες 3, 4, 6, 11, 16, 21, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 51, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 70,
71, 85, 86, 100ενσωµατώθηκαν πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

Το πνεύµα της τροπολ. 3 ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 9. Η τροπολ. 4
ενσωµατώθηκε εν µέρει (χωρίς την αναφορά στην “εθνική νοµοθεσία”) στην αιτιολογική
σκέψη 10. Η τροπολ. 6 ενσωµατώθηκε εν µέρει (χωρίς την αναφορά στην Επιτροπή) στην

αιτιολογική σκέψη 11.Το πνεύµα της τροπολ. 11ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 14.
Η τροπολ. 16 ενσωµατώθηκε εν µέρει (χωρίς το µέρος που αναφέρεται στην ατοµική ευθύνη)
στην αιτιολογική σκέψη 17. Η τροπολ. 21 ενσωµατώθηκε εν µέρει (χωρίς το µέρος που
αναφέρεται στις εξαγωγές) στην αιτιολογική σκέψη 20. Η τροπολ. 22 ενσωµατώθηκε στο

άρθρο 1. Η τροπολ. 24 ενσωµατώθηκε στο άρθρο 2 (µε απάλειψη του άρθρου 2 παράγραφος
2). Η τροπολ. 28 ενσωµατώθηκε εν µέρει (εκτός από την αναφορά στα κράτη µέλη) στο

άρθρο 3(ι). Η τροπολ. 35 ενσωµατώθηκε στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ως προς την αναφορά
στους 30 µήνες. Η τροπολ. 37 ενσωµατώθηκε εν µέρει, ως προς την αναφορά σε συλλογικά

και ατοµικά συστήµατα, στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Το πνεύµα της τροπολ. 38
ενσωµατώθηκε στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Η τροπολ. 39ενσωµατώθηκε εν µέρει (ποσοτικοί
στόχοι για την ανάκτηση των κατηγοριών 2, 5, 6, 7και 9) στο άρθρο 6 παράγραφος 3. Η
τροπολ. 44 ενσωµατώθηκε πλήρως στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Η τροπολ. 51 ενσωµατώθηκε
εν µέρει (εκτός από το µέρος που αναφέρεται στις κυρώσεις που επιβάλλονται στους
καταναλωτές) στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Η τροπολ. 58 ενσωµατώθηκε στο άρθρο 11. Η
τροπολ. 59 ενσωµατώθηκε πλήρως στο άρθρο 13. Η τροπολ. 61 ενσωµατώθηκε πλήρως σε
νέο άρθρο. Οι τροπολ. 62και 63 ενσωµατώθηκαν πλήρως στα άρθρα 15 και 16 αντιστοίχως.
Η τροπολ. 66 ενσωµατώθηκε πλήρως στο παράρτηµα IA. Οι τροπολ. 70 και 86
ενσωµατώθηκαν εν µέρει (εκτός από την επικεφαλίδα της παραγράφου 1, τις αναφορές σε Pb,
Cd, Cr VI, PBDE)στο παράρτηµα II. Η τροπολ. 71 ενσωµατώθηκε εν µέρει στο παράρτηµα
II, εκτός από την αναφορά στο GWP.Η τροπολ. 85 ενσωµατώθηκε εν µέρει (εκτός από την

αναφορά για ένα ακριβές χρονοδιάγραµµα σχετικά µε την υποβολή πληροφοριών) στο άρθρο
11.Η τροπολ. 100ενσωµατώθηκε στο παράρτηµα III ως προς τις δύο πρώτες περιπτώσεις της
παραγράφου 1.
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3.2.2Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή πλήρως ή εν µέρει
αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Οι τροπολ. 2, 9,10, 15, 17,18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49,
50, 52, 55, 56, 60, 64, 68, 75, 95έγιναν δεκτές από την Επιτροπή πλήρως ή εν µέρει

αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση.

Το Συµβούλιο δεν έκανε δεκτές τις παρακάτω τροπολογίες:

• την τροπολ. 2 που κυρίως αναφέρεται στη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού·

• την τροπολ. 9 σε ό,τι αφορά την απαγόρευση απόρριψης ΑΗΗΕ που δεν έχουν

διαχωριστεί από τα αστικά απόβλητα·

• την τροπολ. 10, η οποία αφορά τη δηµιουργία απασχόλησης στη διαχείριση
αποβλήτων·

• την τροπολ. 15όπου αναφέρεται ο όρος “ευθύνη του παραγωγού”·

• την τροπολ. 17 που συνδέεται µε τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό ενεργοποίησης
της ευθύνης του παραγωγού·

• την τροπολ. 18 που αναφέρεται στην πληροφόρηση των χρηστών σχετικά µε την

απαγόρευση απόρριψης ΑΗΗΕ που δεν έχουν διαχωριστεί από τα αστικά
απόβλητα·

• την τροπολ. 19 σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει να δίνουν οι παραγωγοί

για τη διαχείριση των αποβλήτων·

• την τροπολ. 20για τα συστήµατα επιθεώρησης και εποπτείας·

• την τροπολ. 23,η οποία αφορά το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας·

• τις τροπολ. 25, 29και 30,που αναφέρονται στον ορισµό του παραγωγού·

• την τροπολ. 26,ως προς τα “αναλώσιµα” του ορισµού των ΑΗΗΕ·

• την τροπολ. 27 όπου αναφέρονται “ολόκληρες συσκευές και εξαρτήµατα” στον

ορισµό της επαναχρησιµοποίησης·

• την τροπολ. 32µε την οποία προστίθεται ορισµός για την εγκατάσταση συλλογής·

• την τροπολ. 36, η οποία αφορά τη χρησιµοποίηση πιστοποιηµένων συστηµάτων
διαχείρισης·

• την τροπολ. 41σχετικά µε τους κανόνες ποσοτικού καθορισµού των στόχων του

άρθρου 6·

• την τροπολ. 42σχετικά µε τον καθορισµό νέων στόχων για ορισµένες κατηγορίες
ΑΗΗΕ·

• την τροπολ. 43 σχετικά µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών διαχείρισης
αποβλήτων·
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• την τροπολ. 46 σχετικά µε την ενσωµάτωση του κόστους διαχείρισης των

αποβλήτων καθώς και µε έναν µηχανισµό χρηµατοδότησης ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης·

• την τροπολ. 47 σχετικά µε την απαγόρευση διάθεσης ΑΗΗΕ που δεν έχουν

διαχωριστεί από τα αστικά απόβλητα·

• τις τροπολ. 48, 49, 50που αφορούν την ενηµέρωση των χρηστών·

• τις τροπολ. 52και 75που αφορούν τη σήµανση των ΑΗΗΕ·

• την τροπολ. 55που αφορά τις πωλήσεις εξ αποστάσεως·

• την τροπολ. 56 σχετικά µε την υποχρέωση των παραγωγών να παρέχουν

πληροφορίες·

• την τροπολ. 60για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων·

• την τροπολ. 64για τους κανόνες συµµόρφωσης·

• την τροπολ. 68που αναφέρεται στην κατηγορία 1 του παραρτήµατος IB·

• την τροπολ. 95που αναφέρεται στη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ.

3.2.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Οι τροπολ. 1, 76, 82, 98και 99 δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, αλλά
ενσωµατώθηκαν πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση.

Η τροπολ. 1 ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 8 ως προς την αναφορά στα

«βασικά κριτήρια».

Η τροπολ. 76 ενσωµατώθηκε στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ως προς τη διαδικασία

«επιλεκτικής επεξεργασίας».

Η τροπολ. 82 ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 15 σε ό,τι αφορά την

προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην επαναχρησιµοποίηση ΑΗΗΕ.

Μερικά από τις καταχωρίσεις που περιέχονται στις τροπολογίες 98 και 99
ενσωµατώθηκαν στη σηµείο 1 του παραρτήµατος II.

3.2.4Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο επιπλέον εκείνων οι
οποίες προκύψανε από τις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο αφορούν:

Άρθρο 2 παράγραφος 3: εξαιρεί απόβλητα εξοπλισµού που συνδέεται µε
στρατιωτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ασφάλειας.

Άρθρο 2 παράγραφος 4: προβλέπει ειδικές προσωρινές απαλλαγές µικρών
επιχειρήσεων σε σχέση µε τα άρθρα 7 και 8.
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Άρθρο 4 παράγραφος 1 υπό α): εισάγει τη διατύπωση “τουλάχιστον δωρεάν”
προκειµένου για διανοµείς που παίρνουν πίσω ΑΗΗΕ.

Άρθρο 4 παράγραφος 1 υπό β): προβλέπει λεπτοµερέστερα τα σχετικά µε την ευθύνη
των διανοµέων. Επιπλέον, επιτρέπει εναλλακτικές ρυθµίσεις για την δωρεάν

επιστροφή ΑΗΗΕ στους διανοµείς.

Άρθρο 4 παράγραφος 3: προσθέτει απαιτήσεις µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι

συσκευές θα προορίζονται για επεξεργασία, εκτός εάν πρόκειται να
επαναχρησιµοποιηθούν ολόκληρες.

Άρθρο 4 παράγραφος 4: τροποποιεί την προθεσµία για επίτευξη των στόχων που
αφορούν τη διαλογή (χωριστή συλλογή) (36 µήνες αντί της καταληκτικής

ηµεροµηνίας 31.12.2005που προβλεπόταν στην πρόταση της Επιτροπής).

Άρθρο 5 παράγραφος 1: δίνει στους παραγωγούς την επιπλέον δυνατότητα να

εφαρµόζουν τις απαιτήσεις τις σχετικές µε την επεξεργασία µέσω τρίτων που θα
ενεργούν για λογαριασµό των πρώτων· επιπλέον, προβλέπει τον καθορισµό κανόνων

ποιότητας για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Άρθρο 5 παράγραφος 4: προβλέπει την προσθήκη επιπλέον προϋποθέσεων στην

άδεια για εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Άρθρο 6 παράγραφος 3: προβλέπει απαιτήσεις για τον υπολογισµό των στόχων,
ιδιαιτέρως για την τήρηση µητρώων από παραγωγούς και τρίτους.

Άρθρο 6 παράγραφος 2: τροποποιεί την προθεσµία για επίτευξη των στόχων (46
µήνες αντί της καταληκτικής ηµεροµηνίας 31.12.2005που προβλεπόταν στην
πρόταση της Επιτροπής)· εισάγει επίσης ποσοτικούς στόχους για την ανακύκλωση

και ανάκτηση συσκευών της κατηγορίας 10.

Άρθρο 7 παράγραφος 1: προστίθεται η διατύπωση “τουλάχιστον” σε ό,τι αφορά την

ευθύνη των παραγωγών.

Άρθρο 7 παράγραφος 3: επαναδιατυπώνει τη διάταξη που αναφέρεται στις

απαιτήσεις χρηµατοδότησης, ιδιαίτερα µε την προσθήκη της λέξης “αναλογικά”.

Άρθρο 7 παράγραφος 4: εισάγει µια νέα διάταξη µε την οποία καλούνται οι

παραγωγοί να χρηµατοδοτούν τη διαχείριση αποβλήτων ΗΗ προϊόντων τα οποία
προέρχονται από παραγωγούς που βρίσκονται πλέον εκτός αγοράς (“ορφανά
προϊόντα”.

Άρθρο 7 παράγραφος 5: εισάγει απαιτήσεις για παραγωγούς που χρησιµοποιούν

τεχνικές πωλήσεων εξ αποστάσεως.

Άρθρο 8: προβλέπει λεπτοµερέστερα τα σχετικά µε την ευθύνη του παραγωγού για

ΑΗΗΕ εξωοικιακής προέλευσης.

Άρθρο 9 παράγραφος 4: προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά µε τις

πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες.
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Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο: προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά
µε τις πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν όσοι παραγωγοί χρησιµοποιούν

επικοινωνία εξ αποστάσεως.

Άρθρο 13: προβλέπει αυξηµένη επάρκεια της επιτροπής της αρµόδιας για

προσαρµογή της οδηγίας στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 15 παράγραφος 3: προβλέπει για τα κράτη µέλη τη δυνατότητα να

µεταφέρουν ορισµένες διατάξεις µέσω περιβαλλοντικών συµφωνιών.

Άρθρο 15 παράγραφος 4: αφήνει περιθώρια για ορισµένες παρεκκλίσεις στην

Ελλάδα και την Ιρλανδία σε ό,τι αφορά άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 6
παράγραφος 2.

Άρθρο 15 παράγραφος 5: απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά
µε την εφαρµογή της οδηγίας.

Παράρτηµα IB, σηµείο 6: προστίθεται η διατύπωση “εξαιρουµένων των µεγάλης
κλίµακας σταθερών βιοµηχανικών εργαλείων”.

Παράρτηµα IIB: προβλέπει λεπτοµερέστερα ποιες κατηγορίες προϊόντων πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη για τις ανάγκες των σκοπών της οδηγίας.

Παράρτηµα IB, σηµείο 5: εξαιρεί τα φωτιστικά οικιακής χρήσεως και τους
λαµπτήρες πυρακτώσεως.

Παράρτηµα II, σηµείο 1: περιορίζει την υποχρέωση για αφαίρεση κατασκευαστικών
στοιχείων στα τυπωµένα κυκλώµατα και προσθέτει υδρογονάνθρακες, εξωτερικά

ηλεκτρικά καλώδια, κεραµικές ίνες, ραδιενεργούς ουσίες και ηλεκτρολυτικούς
πυκνωτές.

Παράρτηµα II, σηµείο 4: εισάγει µια αναφορά σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή
οφείλει να αξιολογεί ορισµένες καταχωρίσεις του παραρτήµατος.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή κάνει ευνοϊκά δεκτή την κοινή θέση και παρατηρεί ότι στο σύνολό της

ευθυγραµµίζεται µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής.


