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Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

(Αναδιατύπωση) 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Πλαίσιο της πρότασης 

110 • Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Στόχος της οδηγίας 2002/95/EΚ (οδηγία για τον περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών) 
είναι ο περιορισµός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό, µε απώτερο σκοπό τη συµβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
στην περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η οδηγία αυτή επανεξετάζεται για δύο κυρίως λόγους: 

1. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να διαµορφώσει ένα βελτιωµένο ρυθµιστικό περιβάλλον, 
που θα είναι απλό, κατανοητό, αποτελεσµατικό και εφαρµόσιµο Το ρυθµιστικό 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά 
τους, καθώς και την ικανότητά τους να αναπτύσσονται και να δηµιουργούν θέσεις 
εργασίας. Ο στόχος της βελτίωσης της νοµοθεσίας αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της 
στρατηγικής «Εταιρική σχέση για τη µεγέθυνση και την απασχόληση» (στρατηγική 
της Λισσαβόνας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η οδηγία επιδέχεται βελτίωση από 
πλευράς εφαρµογής, επιβολής και συνοχής. 

2. Η οδηγία για τον περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών απαιτεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τα προβλεπόµενα σε αυτή µέτρα, ιδίως όσον αφορά την υπαγωγή δύο 
επιπλέον κατηγοριών εξοπλισµού στο πεδίο εφαρµογής της (κατηγορίες 8 και 9: 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, αντίστοιχα) και 
την αναπροσαρµογή του καταλόγου των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισµό). Οι 
στόχοι της πρότασης είναι η διασαφήνιση της οδηγίας, ώστε να απλουστευθεί η 
λειτουργία της, η βελτίωση της επιβολής της σε εθνικό επίπεδο, η προσαρµογή στην 
επιστηµονική και τεχνική πρόοδο και η συνέπεια µε άλλα κοινοτικά νοµοθετήµατα.  

120 • Γενικό πλαίσιο 

Η αβεβαιότητα ως προς το πεδίο εφαρµογής, η ασάφεια των νοµοθετικών διατάξεων 
και των ορισµών, καθώς και οι διαφορές µεταξύ των προσεγγίσεων των κρατών µελών 
στο ζήτηµα της συµµόρφωσης των προϊόντων και η ενδεχόµενη αλληλεπικάλυψη µε 
άλλα νοµοθετήµατα της ΕΕ, όπως ο κανονισµός REACH, όσον αφορά τις διαδικασίες 
προκαλούν άσκοπη διοικητική επιβάρυνση. Εάν δεν αναθεωρηθεί η οδηγία για τον 
περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών, θα εξακολουθήσουν να µην αποκοµίζονται τα 
µέγιστα δυνατά περιβαλλοντικά οφέλη από τη νοµοθεσία, ενώ θα διατηρηθεί η 
αβεβαιότητα των κατασκευαστών σχετικά µε τις νοµικές απαιτήσεις απόδειξης της 
συµµόρφωσης µε την εν λόγω οδηγία και τον τρόπο επιβολής της στα 27 κράτη µέλη, 
µε αποτέλεσµα τη συνέχιση ή επαύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης. 

130 • Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα που καλύπτει η πρόταση 

Η παρούσα πρόταση αφορά την οδηγία για τον περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών 
καθεαυτή. 
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140 • Συνέπεια µε τις λοιπές πολιτικές και τους λοιπούς στόχους της Ένωσης 

Με την αναθεώρηση της οδηγίας για τον περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών θα 
ενισχυθεί η συµπληρωµατικότητα και η συνέπειά της µε άλλα σχετικά κοινοτικά 
νοµοθετήµατα, όπως είναι η δέσµη νοµοθετικών πράξεων για την εµπορία των 
προϊόντων1 (αφορά τους ορισµούς και την επιβολή), ο κανονισµός REACH2 (αφορά τη 
χρήση των ουσιών), η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΗΗΕ)3 και η νοµοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων 
ΗΗΕ. Επιδιώκεται η µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και η βελτίωση της σχέσης 
κόστους-αποτελέσµατος της οδηγίας για τον περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών. 

 

∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση των επιπτώσεων 

 • ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

211 Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι κλάδοι-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των 
συνοµιλητών 

Οργανώθηκαν δύο διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη µέσω του δικτυακού 
τόπου EUROPA. Κατά την πρώτη διαβούλευση (22 Μαρτίου – 22 Μαΐου 2007) 
ζητήθηκε από τους ενδιαφερόµενους να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα που θα µπορούσε να καλύψει η επανεξέταση της 
οδηγίας για τον περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών. Η δεύτερη διαβούλευση (13 
∆εκεµβρίου 2007 – 13 Φεβρουαρίου 2008) οργανώθηκε µε κύριο σκοπό να 
συγκεντρωθούν παρατηρήσεις και πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές πολιτικής που 
προτάθηκαν κατά την πρώτη εκδήλωση στην οποία συµµετείχαν τα ενδιαφερόµενα 
µέρη. 

212 Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη 

Η ανταπόκριση στις διαβουλεύσεις χαρακτηρίστηκε από ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων 
και γεωγραφικών περιοχών, µε σηµαντικές διακυµάνσεις στην έκταση και την 
ποιότητα των εισηγήσεων. 

Κατά την πρώτη διαβούλευση (49 απαντήσεις), οι ενδιαφερόµενες βιοµηχανίες 
επικεντρώθηκαν στην ανάγκη να εξορθολογιστεί και να εναρµονιστεί η εφαρµογή 
(ιδίως ως προς το πεδίο εφαρµογής και την απόδειξη της συµµόρφωσης) και να 
επιταχυνθεί η λειτουργία του µηχανισµού εξαιρέσεων. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις 
(ΜΚΟ) ζήτησαν να ενισχυθούν τα οφέλη της οδηγίας για το περιβάλλον και την υγεία. 

Κατά τη δεύτερη διαβούλευση (62 απαντήσεις), οι ενδιαφερόµενοι εξέθεσαν 

                                                 
1 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 

2008, για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82) και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισµό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων και για την κατάργηση 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30) 

2 ΕΕ L 396 της 30.12. 2006, σ. 1 
3 ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29 
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λεπτοµερώς και επακριβώς τις προτιµήσεις τους όσον αφορά τις επιµέρους επιλογές 
και, γενικότερα, τις µελλοντικές κατευθύνσεις της οδηγίας για τον περιορισµό των 
επικίνδυνων ουσιών. Ορισµένοι πρότειναν να καταργηθεί σταδιακά η οδηγία για τον 
περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών και να υπαχθεί η διαχείρισή τους στον κανονισµό 
REACH, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των ενδιαφεροµένων δεν συµµερίζεται την 
άποψη αυτή. Γενικά, οι ενδιαφερόµενοι διατύπωσαν προτάσεις για τη διασαφήνιση 
των εννοιών και την άρση των αβεβαιοτήτων. 

213 Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων είναι διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. 

 • Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

221 Σχετικοί επιστηµονικοί τοµείς/τοµείς εµπειρογνωµοσύνης 

Το 2006 εκπονήθηκε µελέτη4 για τη δυνατότητα προσθήκης των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου, όπως απαιτεί το άρθρο 6 
της οδηγίας για τον περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών. 

Τον Ιούνιο του 2008 ολοκληρώθηκε µελέτη, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν η 
ανάγκη και η εφικτότητα της ρύθµισης επιπλέον επικίνδυνων ουσιών βάσει της 
οδηγίας για τον περιορισµό τους, όπως απαιτούν το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το 
άρθρο 6 αυτής. 

Τον Ιούλιο του 2008 οριστικοποιήθηκε σύµβαση υπηρεσιών για την παροχή βοήθειας 
στην Επιτροπή σε τεχνικές πτυχές της εκτίµησης επιπτώσεων. 

Το Απρίλιο του 2008 ολοκληρώθηκε µελέτη που επικεντρώθηκε στα θέµατα 
καινοτοµίας και ανταγωνισµού τα οποία υπεισέρχονται στην επανεξέταση των 
οδηγιών για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και για τον 
περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών στον εν λόγω εξοπλισµό5. 

Η µόνη ουσία για την οποία τα επικαιροποιηµένα επιστηµονικά δεδοµένα 
δικαιολογούσαν να εξεταστεί αν πρέπει να εξαιρεθεί από την απαγόρευση ήταν ο 
δεκαβρωµοδιφαινυλαιθέρας (Deca-BDE). Από το 2002 η οδηγία για τον περιορισµό 
των επικίνδυνων ουσιών επιβάλλει περιορισµούς στη χρήση Deca-BDE σε ΗΗΕ. 
Το 2005, µε την απόφαση 2005/717/EΚ της Επιτροπής6, ο Deca-BDE εξαιρέθηκε από 
τον περιορισµό χρήσης. Την 1η Απριλίου 2008, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ακύρωσε την απόφαση εξαίρεσης ως προς το σηµείο αυτό, διατηρώντας 
όµως τα αποτελέσµατά του µέχρι και τις 30 Ιουνίου 20087.  

                                                 
4 Η τελική έκθεση είναι διαθέσιµη στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf  
5 Η τελική έκθεση είναι διαθέσιµη στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm  
6 ΕΕ L 271 της 15.10.2005, σ. 48 
7 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-14/06 και C-295/06. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση δεν 

πληρούσε τα κριτήρια έγκρισης εξαιρέσεων (άρθρο 5). Πρώτον, η απόφαση δεν βασίστηκε στην 
«τεχνική ή επιστηµονική πρόοδο», δεδοµένου ότι το σχέδιο πορισµάτων της εκτίµησης κινδύνου, που 
χρησιµοποιήθηκε για την αιτιολόγηση της εξαίρεσης, χρονολογούνταν από το 2002 και τα πορίσµατα 
δεν είχαν µεταβληθεί από τότε. ∆εύτερον, η Επιτροπή δεν εκτίµησε αν υπάρχουν υποκατάστατα και 
ποιες επιπτώσεις έχουν σε σύγκριση µε τον Deca-BDE· τρίτον, η εξαίρεση ήταν υπερβολικά ευρεία. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm


EL 5   EL 

Από την 1η Ιουλίου 2008 ισχύει και πάλι ο αρχικός περιορισµός της χρήσης Deca-BDE 
σε ΗΗΕ. Στην παρούσα πρόταση ο Deca-BDE εξακολουθεί να περιλαµβάνεται στον 
κατάλογο των απαγορευµένων ουσιών (παράρτηµα IV). Υπάρχουν ακόµη 
αβεβαιότητες σχετικά µε την τοξικότητά του και την αποικοδόµησή του προς άλλες 
απαγορευµένες ουσίες (αποβρωµίωση προς έµµονες, βιοσυσσωρεύσιµες και 
τοξικές/πολύ έµµονες, πολύ βιοσυσσωρεύσιµες ουσίες). Η εκτίµηση κινδύνων 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν χρειάζονται µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων 
πέραν των ήδη εφαρµοζόµενων, όσον αφορά τους κινδύνους για τους καταναλωτές, 
για την υγεία του ανθρώπου (φυσικοχηµικές ιδιότητες), για την ατµόσφαιρα και για 
τους µικροοργανισµούς των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και ότι 
χρειάζονται περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές, όσον αφορά τους κινδύνους για τους 
εργαζοµένους, για τους ανθρώπους που εκτίθενται µέσω του περιβάλλοντος και για τα 
υδάτινα και χερσαία οικοσυστήµατα, ώστε να χαρακτηριστούν εύστοχα οι ανησυχίες 
που δηµιουργεί ο έµµονος, βιοσυσσωρεύσιµος και τοξικός χαρακτήρας της ουσίας8. Ο 
κανονισµός 565/2006 της Επιτροπής επέβαλε τη διεξαγωγή περαιτέρω µελετών µε 
σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου, µεταξύ των οποίων µελέτη νευροτοξικότητας για 
την ανάπτυξη του εµβρύου, καθώς και προγράµµατα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης 
και περιβαλλοντικής παρακολούθησης9. Οι κίνδυνοι που οφείλονται στη χρήση Deca-
BDE σε ΗΗΕ αυξάνονται µετά τις πρόσφατες διαπιστώσεις10 που αφορούν την 
ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στην ΕΕ, ιδίως δε, το παράνοµο εµπόριο ΑΗΗΕ µε 
χώρες όπου οι συνθήκες διαχείρισης των αποβλήτων δεν πληρούν τα πρότυπα. Οι 
βιοµηχανικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις προσωρινής 
εξαίρεσης από την απαγόρευση σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 5 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της παρούσας πρότασης. Όπως προβλέπεται στην έβδοµη αιτιολογική 
σκέψη της πρότασης, ο ισχύων περιορισµός χρήσης θα επανεξετάζεται συνεχώς και, 
αν κριθεί απαραίτητο, θα αναπροσαρµοστεί ώστε να ληφθούν υπόψη νέα τεχνικά και 
επιστηµονικά στοιχεία. 

222 Χρησιµοποιηθείσα µεθοδολογία 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για τις προαναφερόµενες µελέτες περιλαµβάνουν 
έρευνες, βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις µε εκπροσώπους της βιοµηχανίας και 
των αρµόδιων για την επιβολή της νοµοθεσίας αρχών των κρατών µελών. Επιπλέον, 
διοργανώθηκαν τεχνικές ηµερίδες µε τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών. 

223 Κύριοι οργανισµοί/εµπειρογνώµονες που γνωµοδότησαν 

Οµοσπονδίες βιοµηχανιών και µεµονωµένες εταιρείες, ΜΚΟ και κράτη µέλη 

2249 Σύνοψη των συµβουλών που ελήφθησαν και αξιοποιήθηκαν 

225 Τα κύρια σηµεία των συµβουλών που ελήφθησαν και αξιοποιήθηκαν αφορούν την 
εναρµόνιση των απαιτήσεων, τη διασαφήνιση και απλούστευση της οδηγίας, τη 
βελτίωση του µηχανισµού εξαιρέσεων και την υπαγωγή των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου στο πεδίο εφαρµογής της 

                                                                                                                                                         
8 ΕΕ C 131 της 29.5.2008, σ. 7 
9 ΕΕ L 99 της 7.4.2006, σ. 3 
10 Βλ. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά µε 
τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σ. 99. 
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οδηγίας.  

226 Χρησιµοποιηθέντα µέσα για τη δηµοσιοποίηση των συµβουλών των εµπειρογνωµόνων 

∆ηµοσίευση των τελικών εκθέσεων στον δικτυακό τόπο EUROPA. 

230 • Εκτίµηση επιπτώσεων 

Εξετάστηκαν, µεταξύ άλλων, οι εξής επιλογές: να µη γίνουν διασαφηνίσεις ούτε 
προσθήκες στο πεδίο εφαρµογής και στους ορισµούς, να καταργηθεί ολόκληρη η 
οδηγία, να παύσει η απαγόρευση µιας ουσίας (δεκαβρωµοδιφαινυλαιθέρας/DecaBDE) 
και να διευρυνθεί ο κατάλογος των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισµό. 

Οι επιλογές αυτές απορρίφθηκαν είτε επειδή, όπως προέκυψε από την εκτίµηση 
επιπτώσεων, θα είχαν ως αποτέλεσµα να µην αποφέρει η αναθεώρηση της οδηγίας τα 
µέγιστα δυνατά οφέλη είτε επειδή το δυνητικό κόστος θα υπερέβαινε τα οφέλη. 
Συνιστάται να προστεθούν διευκρινίσεις και ρήτρες σχετικά µε την επιβολή της 
οδηγίας, να ευθυγραµµιστούν οι διατάξεις, στο µέτρο του δυνατού, µε άλλες 
κοινοτικές νοµοθετικός πράξεις, όπως ο κανονισµός REACH, να αναπροσαρµοστεί ο 
µηχανισµός των εξαιρέσεων και να συµπεριληφθούν δύο νέες κατηγορίες εξοπλισµού. 
Τα προσδοκώµενα οφέλη είναι περιβαλλοντικά (µείωση των ποσοτήτων επικίνδυνων 
ουσιών που ελευθερώνονται στο περιβάλλον από ιατροτεχνολογικά προϊόντα και από 
όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, µείωση των προϊόντων που κυκλοφορούν στην 
αγορά χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις) και οικονοµικά (περιορισµός της διοικητικής 
επιβάρυνσης, αποφυγή των διπλών διαδικασιών και ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου). 

231 Η πρόταση αποτέλεσε το αντικείµενο εκτίµησης επιπτώσεων που περιλαµβάνεται στο 
νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής. 

Νοµικά στοιχεία της πρότασης 

305 • Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν έχουν µεταβληθεί οι βασικοί στόχοι και µηχανισµοί της 
οδηγίας. Απώτερος στόχος είναι η εξάλειψη ορισµένων επικίνδυνων ουσιών από τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Στις περιπτώσεις που αυτό είναι προσωρινά 
αδύνατο, εγκρίνονται εξαιρέσεις. ∆εν προτείνεται νέα απαγόρευση ουσιών. 

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που προτείνονται είναι: 

Άρθρο 2 (πεδίο εφαρµογής): Προστίθενται δύο νέα παραρτήµατα που περιγράφουν το 
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Στο πρώτο παρατίθενται οι γενικές κατηγορίες 
προϊόντων, ενώ το δεύτερο, που θα µπορεί να τροποποιείται από την Επιτροπή, 
περιέχει δεσµευτικούς καταλόγους προϊόντων ανά κατηγορία. Με την εναρµόνιση του 
πεδίου εφαρµογής βελτιώνεται η εφαρµογή της οδηγίας και περιορίζεται η διοικητική 
επιβάρυνση. Συµπεριλαµβάνονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου, προκειµένου να αποκοµιστούν τα οφέλη για το 
περιβάλλον και την υγεία από τη µείωση των επικίνδυνων ουσιών στον συγκεκριµένο 
εξοπλισµό, σταδιακά όµως, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές κοινωνικοοικονοµικές 
επιπτώσεις. 

Άρθρο 3 (ορισµοί): Ευθυγραµµίζονται οι ορισµοί των οικονοµικών φορέων µε 



EL 7   EL 

εκείνους της δέσµης νοµοθετικών πράξεων για την εµπορία των προϊόντων και 
προστίθενται νέοι ορισµοί, όπως των εννοιών «ιατροτεχνολογικά προϊόντα» και 
«οµοιογενές υλικό». Οι εναρµονισµένοι ορισµοί, έτσι ώστε να είναι συνεπείς µε τη 
σχετική κοινοτική νοµοθεσία, ενισχύουν τη σαφήνεια των νοµοθετικών διατάξεων και 
µειώνουν το διοικητικό κόστος. 

Άρθρο 4 (απαγόρευση ουσιών): Καθορίζονται µέγιστες τιµές συγκέντρωσης για τις 
απαγορευµένες ουσίες (ενσωµάτωση απόφασης της Επιτροπής στην οδηγία), ενώ η 
επιτρεπόµενη χρήση ανταλλακτικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις επεκτείνεται στον 
εξοπλισµό που καλύπτεται από εξαίρεση όταν διατίθεται στην αγορά, ώστε να 
αποτραπεί η πρόωρη απόσυρση εξοπλισµού από τη χρήση. Για τις περιπτώσεις που η 
υποκατάσταση είναι προς το παρόν ανέφικτη, προστίθεται νέο παράρτηµα το οποίο 
προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις για τις νέες κατηγορίες προϊόντων (ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου). Προστίθεται µηχανισµός 
επιβολής νέων απαγορεύσεων ουσιών κατά τη µέθοδο του REACH, ώστε να 
εξασφαλιστεί συνοχή και να µεγιστοποιηθούν οι συνεργίες µε τις εργασίες που 
εκτελούνται βάσει της νοµοθεσίας για τα χηµικά προϊόντα. Οι λεπτοµέρειες της 
διαδικασίας αυτής θα καθοριστούν µε διαδικασία επιτροπής. Κατά τον καθορισµό των 
εν λόγω λεπτοµερών κανόνων, η Επιτροπή θα αξιοποιήσει πρωτίστως την 
εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων, από 
τον οποίο θα ζητήσει να αξιολογήσει κατά προτεραιότητα τις σχετικές ουσίες. 

Άρθρο 5 (µηχανισµός εξαιρέσεων) Καθορίζεται ανώτατο όριο τεσσάρων ετών για τη 
διάρκεια ισχύος των εξαιρέσεων, ώστε να τονωθούν οι προσπάθειες υποκατάστασης, 
να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να µετατοπιστεί το βάρος της απόδειξης στον 
αιτούντα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του REACH. Καθιερώνονται νέα κριτήρια για 
την έγκριση εξαιρέσεων, όπως η διαθεσιµότητα και η αξιοπιστία, ώστε να ληφθούν 
υπόψη ευρύτερες κοινωνικοοικονοµικές πτυχές. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 
θεσπίσει λεπτοµερείς κανόνες προς εφαρµογή στους αιτούµενους εξαίρεση, για τη 
διευκόλυνσή τους και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης.  

 

Τα άρθρα 6 έως 8 είναι νέα και επιβάλλουν απαιτήσεις αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
των προϊόντων και µηχανισµούς εποπτείας της αγοράς σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
της δέσµης νοµοθετηµάτων για την εµπορία των προϊόντων. Η µείωση του αριθµού 
των προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις µε την ενίσχυση και την εναρµόνιση 
της εποπτείας της αγοράς είναι ένας οικονοµικά πρόσφορος τρόπος να αυξηθεί το 
περιβαλλοντικό όφελος από την οδηγία. Με την εναρµόνιση των απαιτήσεων 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και µειώνεται το 
διοικητικό κόστος για τα κράτη µέλη και τους κατασκευαστές. 

 

310 • Νοµική βάση 

Άρθρο 95 της Συνθήκης. 

320 • Αρχή της επικουρικότητας 

Εφόσον η πρόταση δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, 
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εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. 

 Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη 
µέλη για τους εξής λόγους: 

321 Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη είναι συναρµόδια για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και την ελεύθερη 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.  

323 Εάν τα κράτη µέλη αναλάβουν µεµονωµένες πρωτοβουλίες, ενδέχεται να 
υποβαθµιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και να δηµιουργηθούν προβλήµατα 
στην εσωτερική αγορά. 

 Με την κοινοτική δράση οι στόχοι της πρότασης θα επιτευχθούν καλύτερα για τους 
εξής λόγους: 

324 Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα τους, τα προβλήµατα ενδείκνυται να ρυθµιστούν 
σε επίπεδο ΕΕ. Με την εναρµόνιση των υποχρεώσεων των κατασκευαστών και των 
αρµοδίων αρχών ανά την Κοινότητα θα βελτιωθεί η σχέση κόστους-απόδοσης και θα 
ευνοηθεί η απλούστευση.  

325 Η ανάγκη πληρέστερης εναρµόνισης των απαιτήσεων που αφορούν τον περιορισµό 
των επικίνδυνων ουσιών µπορεί να καλυφθεί µόνο µε αναδιατύπωση της οδηγίας. Η 
απλούστευση της νοµοθεσίας της ΕΕ µπορεί να επιτευχθεί µόνο σε κοινοτικό επίπεδο.  

326 Οι αποσπασµατικές εθνικές διοικητικές απαιτήσεις για τον περιορισµό των 
επικίνδυνων ουσιών θα αύξαναν το κόστος συµµόρφωσης που επωµίζονται οι 
κατασκευαστές. 

327 Η παρούσα αναδιατύπωση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της βελτίωσης του 
ρυθµιστικού περιβάλλοντος σε κοινοτικό επίπεδο. 

 Κατά συνέπεια, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας. 

 • Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τους εξής λόγους: 

331 Το προτεινόµενο µέτρο είναι αναδιατύπωση ισχύουσας οδηγίας στα σηµεία που έχουν 
υποδειχθεί από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάσσεται επίσης στη 
διαδικασία απλούστευσης και ενισχύει τη συνέπεια και τις συνεργίες µε άλλα σχετικά 
κοινοτικά νοµοθετήµατα που διέπουν τα ίδια προϊόντα. 

332 Με τη διασαφήνιση του πεδίου εφαρµογής και των ορισµών, την προσθήκη 
εναρµονισµένων ρητρών για την επιβολή και µε τη βελτίωση του µηχανισµού 
έγκρισης εξαιρέσεων από τους επιβαλλόµενους περιορισµούς θα ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου και θα µειωθεί η διοικητική επιβάρυνση.  

 • Επιλογή µέσων 

341 Προτεινόµενα µέσα: Οδηγία 
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342 Η χρήση άλλου µέσου δεν ενδείκνυται για τους εξής λόγους: 

Το προτεινόµενο µέτρο είναι αναδιατύπωση ισχύουσας οδηγίας, στην οποία 
ενσωµατώνονται, όπου είναι απαραίτητο, στοιχεία καθοδηγητικών εγγράφων, το 
εναρµονιστικό αποτέλεσµα των οποίων κρίθηκε ανεπαρκές. Οι δραστηριότητες 
αυτορύθµισης και µόνο δεν αρκούν για την επίτευξη των στόχων άσκησης πολιτικής, 
ενώ η επιλογή της κατάργησης της οδηγίας εξετάστηκε στο πλαίσιο της εκτίµησης 
επιπτώσεων και απορρίφθηκε. 

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

409 Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες 

510 • Απλούστευση 

511 Η πρόταση αναδιατύπωσης προβλέπει την απλούστευση της νοµοθεσίας: απλούστευση 
των διοικητικών διαδικασιών, αφενός για τις δηµόσιες αρχές (κοινοτικές και εθνικές) 
και, αφετέρου, για τους ιδιώτες. 

512 ∆ιασαφηνίζει τους ορισµούς και το πεδίο εφαρµογής, εναρµονίζει τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης των προϊόντων και εποπτείας της αγοράς, 
προσαρµόζει τον µηχανισµό έγκρισης εξαιρέσεων στην τεχνική και επιστηµονική 
πρόοδο και βελτιώνει την απόδοσή του. 

513 Με τον δοµηµένο συντονισµό των αρχών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία της 
αγοράς και των σχετικών δραστηριοτήτων (συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών), τη διασαφήνιση του πεδίου εφαρµογής και των ορισµών και τον 
εξορθολογισµό του µηχανισµού έγκρισης εξαιρέσεων θα διευκολυνθεί το έργο των 
αρχών για την εφαρµογή και επιβολή της οδηγίας. 

514 Οι διευκρινίσεις σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής και τους ορισµούς θα διευκολύνουν 
τη λήψη αποφάσεων για το αν δεδοµένο προϊόν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής και 
ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη συµµόρφωσης. Η εναρµόνιση των 
διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης εξασφαλίζει στους κατασκευαστές 
ασφάλεια δικαίου ως προς το αποδεικτικό συµµόρφωσης που θα πρέπει να 
προσκοµίζουν στις αρχές ανά την Κοινότητα.  

515 Η πρόταση περιλαµβάνεται στο κυλιόµενο πρόγραµµα της Επιτροπής για την 
επικαιροποίηση και απλούστευση του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και στο 
νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής µε στοιχεία αναφοράς 
2008/ENV/001. 

520 • Αναδιατύπωση κείµενης νοµοθεσίας 

Η έγκριση της πρότασης θα έχει ως συνέπεια την αναδιατύπωση κείµενης νοµοθεσίας, 
συγκεκριµένα της οδηγίας 2002/95/EΚ. ∆εδοµένου ότι το παράρτηµα V, στο οποίο 
απαριθµούνται οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 
παράγραφος 1 της οδηγίας για τον περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών, 
επικαιροποιείται τακτικά µε τη διαδικασία επιτροπής, ανάλογα µε την τεχνική και 
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επιστηµονική πρόοδο, το εν λόγω παράρτηµα δεν συµπεριλαµβάνεται στην τρέχουσα 
διαδικασία συναπόφασης.  

 • Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

531 Η πρόταση δεν περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάζει 
ενδελεχώς την ανάγκη αναθεώρησης, ανάλογα µε την έκβαση της επανεξέτασης που 
διενεργείται βάσει του άρθρου 138 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006. 

550 • Πίνακας αντιστοιχίας 

Τα κράτη µέλη οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το κείµενο των εθνικών 
διατάξεων µεταφοράς της οδηγίας στο οικείο δίκαιο, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
µεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

560 • Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Η προτεινόµενη νοµοθετική πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και, συνεπώς, πρέπει να τον 
καλύπτει. 
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 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 

2008/0240 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

(Αναδιατύπωση) 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

την πρόταση της Επιτροπής11, 

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής12, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών13, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, υπό το πρίσµα του 
κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 8 Νοεµβρίου 200214, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

 
 νέο 

(1) (1) Η οδηγία 2002/95/EΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της 
χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού15 πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµη 
η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. 

                                                 
11 ΕΕ C ⌦ της , σ. ⌫ 365 E της 19.12.2000, σ. 195 και ΕΕ C 240 E της 28.8.2001, σ. 303. 
12 ΕΕ C ⌦ της , σ ⌫ 116 της 20.4.2001, σ. 38. 
13 ΕΕ C ⌦ της , σ. ⌫ 148 της 18.5.2001, σ. 1. 
14 ⌦ ΕΕ C της , σ. ⌫ Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 (ΕΕ C 34 E της 

7.2.2002, σ. 109), κοινή θέση του Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ C 90 E της 16.4.2002, σ. 
12) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2002 και 
απόφαση του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002. 

15 ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19 



EL 12   EL 

 
2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 

(21) Οι ανοµοιότητες των νοµοθετικών ή διοικητικών µέτρων που θεσπίζουν τα κράτη 
µέλη όσον αφορά τον περιορισµό της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών σεστα είδη 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό είναιθα ήταν δυνατόν να δηµιουργήσουν 
εµπόδια για στο εµπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στην Κοινότητα και, 
ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουν άµεσες επιπτώσεις στη σύσταση και τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη η προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών στον τοµέα αυτόν, καθώς και η συµβολή στην 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς ⌦ αβλαβή 
ανάκτηση ⌫ ενδεδειγµένη αξιοποίηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(3)(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 ∆εκεµβρίου 
2000,  Σύµφωνα µε την οδηγία 2002/95/EΚ, η Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις 
της προκειµένου, ειδικότερα, να συµπεριληφθεί στο πεδίο εφαρµογής της ο 
εξοπλισµός που εµπίπτει σε ορισµένες κατηγορίες και να µελετηθεί η ανάγκη 
προσαρµογής του καταλόγου των ουσιών στην επιστηµονική πρόοδο, λαµβάνοντας 
υπόψη την αρχή της προφύλαξης που κατοχυρώθηκε µε  υιοθέτησε το ψήφισµα του 
Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 2000, για την αρχή της προφύλαξης. 

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, σχετικά µε την επανεξέταση 
της κοινοτικής στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων τονίζει ότι είναι 
απαραίτητο να µειωθεί η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε επικίνδυνες ουσίες και 
αναφέρεται στα πιθανά οφέλη από την καθιέρωση κανόνων σε όλη την Κοινότητα που 
θα περιορίζουν την παρουσία ανάλογων ουσιών σε ορισµένα προϊόντα και 
παραγωγικές διαδικασίες. 

(4) Το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1988, σχετικά µε ένα κοινοτικό 
πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το 
κάδµιο16, καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει αµελλητί την εκπόνηση ειδικών µέτρων για 
το εν λόγω πρόγραµµα. Επιβάλλεται επίσης να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και 
θα πρέπει να εφαρµόζεται συνολική στρατηγική που να περιορίζει ιδιαίτερα τη χρήση 
του καδµίου και να ενθαρρύνει την έρευνα για υποκατάστατα. Το ψήφισµα τονίζει ότι 
η χρήση του καδµίου θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κατάλληλες και ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. 

(4)(5) Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι τα µέτρα για τη συλλογή, την επεξεργασία, 
την ανακύκλωση και τη διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), που καθορίζονταιόπως αναφέρονται στην οδηγία 2002/96/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για 
τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού17, είναι απαραίτητα 
προκειµένου να περιοριστούν τα προβλήµατα διαχείρισης αποβλήτων που συνδέονται 

                                                 
16 ΕΕ C 30 της 4.2.1988, σ. 1. 
17 Βλέπε σελίδα 24 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας. 
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µε τα ενεχόµενααντίστοιχα βαρέα µέταλλα και τα αντίστοιχα επιβραδυντικά φλόγας. 
Παρά τα µέτρα αυτά, ωστόσο, σηµαντικά τµήµατα των ΑΗΗΕ θα εξακολουθήσουν να 
καταλήγουν στις συνήθεις διεξόδουςδιαδικασίες διάθεσης. Ακόµα και εάν τα ΑΗΗΕ 
συλλέγονταν χωριστά και υποβάλλονταν σε διεργασίεςδιαδικασίες ανακύκλωσης, το 
περιεχόµενό τους σε ο υδράργυρος, το κάδµιο, ο µόλυβδος, το εξασθενές χρώµιο, τα 
PBB και οι PBDE που περιέχουν θα αποτελούσαν πιθανώςθα ήταν δυνατό να 
εξακολουθήσει να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 

(5)(6) Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική και οικονοµική ⌦ εφικτότητα ⌫ βιωσιµότητα, 
 και για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),  η υποκατάσταση των 

ουσιών αυτών στον είδη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε ασφαλή ή 
ασφαλέστερα υλικά είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος προκειµένου να 
εξασφαλισθεί σηµαντική µείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, οι 
οποίοι σχετίζονται µε τις ουσίες αυτές, ώστε να επιτευχθεί το επιλεγµένοσκοπούµενο 
επίπεδο προστασίας στην Κοινότητα. Ο περιορισµός της χρήσης των επικίνδυνων 
αυτών ουσιών είναι πιθανόν να ενισχύσει τις δυνατότητες και την οικονοµική 
αποδοτικότητα της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ και να µειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο 
στην υγεία των εργαζοµένων σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. 

(6)(7) Οι ουσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία έχουν ερευνηθεί και αξιολογηθεί 
επιστηµονικά πολλές φορές και έχουν αποτελέσει αντικείµενο διαφόρων µέτρων τόσο 
σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

(7)(8) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνυπολογίζουν τις υφιστάµενες 
διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις και βασίζονται σε αξιολόγηση των 
διαθέσιµων επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών. Τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία 
για να επιτευχθεί το επιλεγµένοσκοπούµενο επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, λαµβάνοντας υπόψη τους 
κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν στην Κοινότητα αν δεν ληφθούν µέτρα. 
Τα µέτρα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επανεξετάζονται συνεχώς και, εφόσον 
είναι απαραίτητο, να προσαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα τεχνικά και 
επιστηµονικά δεδοµένα. 

 
 νέο 

(8) Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τη γενική κοινοτική νοµοθεσία για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, όπως είναι η οδηγία 2008/[…]/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τα απόβλητα.  

(9) Η οδηγία 2005/32/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης 
Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασµού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια18 καθιστά δυνατή 
τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια και µπορεί να καλύπτονται και από την παρούσα οδηγία. Η 
οδηγία 2005/32/EΚ και τα εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει αυτής ισχύουν 
µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων. 

                                                 
18 ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29-58 
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 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(10)(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής 
νοµοθεσίας σχετικά µε τις απαιτήσεις της ασφάλειας και της υγείας, καθώς και της 
ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 
⌦ 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης 
Σεπτεµβρίου 2006, σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ⌫ 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 18ης Μαρτίου 1991, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που 
περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες19  και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τους 
έµµονους οργανικούς ρύπους20.  

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(11)(10)Θα Πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνική ανάπτυξη των ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού δίχως βαρέα µέταλλα, PBDE και PBB.  

(12) Αµέσως µόλις είναι διαθέσιµα τα επιστηµονικά στοιχεία και λαµβάνοντας υπόψη την 
αρχή της προφύλαξης, θα πρέπει να εξετασθεί η απαγόρευση άλλων επικίνδυνων 
ουσιών και η υποκατάστασή τους µε φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές 
ουσίες, οι οποίες να εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών,  αποδίδοντας προσοχή στη συνέπεια µε άλλα κοινοτικά 
νοµοθετήµατα, ιδίως µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για την καταχώριση, 
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων 
(REACH)21. Πρέπει να συνεκτιµηθούν ιδιαίτερα οι πιθανές επιπτώσεις στις µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).   

(13)(11) Εξαιρέσεις από την απαίτηση υποκατάστασης θα πρέπει να επιτρέπονται 
εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη από επιστηµονική και τεχνική σκοπιά  , 
συνεκτιµώντας ειδικά την κατάσταση των ΜΜΕ,  ή εφόσον οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές, υγειονοµικές  ή κοινωνικοοικονοµικές  επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ή/και την υγεία λόγω της υποκατάστασης ενδέχεται να είναι 
σηµαντικότερες των οφελών αυτής για τον άνθρωπο ⌦ την υγεία ⌫ και το 
περιβάλλον  ή των κοινωνικοοικονοµικών οφελών ή εφόσον δεν διασφαλίζεται η 
διαθεσιµότητα και αξιοπιστία των υποκαταστάτων.  Η υποκατάσταση των 
επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό θα πρέπει επίσης να 
επιτυγχάνεταιδιεξάγεται κατά τρόπο συµβατό µε την υγεία και την ασφάλεια των 
χρηστών τουτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΗΗΕ).  Η 
διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει διαδικασία 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης (πιστότητας), σύµφωνα µε τις οδηγίες 93/42/EΚ και 
98/79/EΚ, η οποία µπορεί να απαιτεί την παρέµβαση κοινοποιηµένου οργανισµού που 

                                                 
19 7 ΕΕ L ⌦ 266 της 26.9.2006, σ. 1. ⌫ 78 της 26.3.1991, σ. 38· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από 

την οδηγία 98/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 1 της 5.1.1999, σ. 1). 
20 ΕΕ L 229 της 30.4.2004, σ. 5, που τροποποιεί την οδηγία 79/117/ΕΟΚ. 
21 ΕΕ L 396 της 30.12. 2006, σ. 1–849 
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ορίζεται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους. Εάν ο εν λόγω κοινοποιηµένος 
οργανισµός πιστοποιήσει ότι δεν αποδεικνύεται η ασφάλεια του δυνητικού 
υποκατάστατου για την προβλεπόµενη χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
διάγνωση in vitro ή άλλα, το γεγονός αυτό θα θεωρείται σαφής αρνητική επίπτωση 
από κοιννωικοοικονοµική άποψη ή για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 
Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισµού που εµπίπτει στο 
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της, 
έστω και αν αυτή είναι προγενέστερη της πραγµατικής υπαγωγής του εξοπλισµού 
αυτού στο πεδίο εφαρµογής.  

 
 νέο 

(14) Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση ορισµένων ειδικών υλικών ή κατασκευαστικών 
στοιχείων πρέπει να είναι περιορισµένης κλίµακας, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή 
εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, 
δεδοµένου ότι η χρήση τους στις συγκεκριµένες εφαρµογές θα πάψει να είναι 
αναπόφευκτη. 

 
 2002/95/EΚ 

(15)(12) ∆εδοµένου ότι η επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων, η ανακαίνισή 
τουςανακατασκευή και η παράταση της διάρκειας ζωής τους είναι επωφελείς, 
χρειάζεται να υπάρχουν διαθέσιµα ανταλλακτικά. 

 
 νέο 

(16) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού που υπόκειται στην παρούσα οδηγία πρέπει να συνάδουν µε τη σχετική 
κοινοτική νοµοθεσία και, ειδικότερα, µε την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό 
πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου22. Η εναρµόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
αναµένεται να εξασφαλίσει στους κατασκευαστές ασφάλεια δικαίου ως προς το 
αποδεικτικό συµµόρφωσης που θα πρέπει να προσκοµίζουν στις αρχές ανά την 
Κοινότητα. 

(17) Η σήµανση συµµόρφωσης – σήµανση CE – που ισχύει για όλα τα προϊόντα σε 
κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να εφαρµόζεται και στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό που υπόκειται στην παρούσα οδηγία. 

(18) Οι µηχανισµοί εποπτείας της αγοράς, που θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 
για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον 
αφορά την εµπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 339/93 του Συµβουλίου23, θα παράσχουν τους µηχανισµούς διασφάλισης για τον 
έλεγχο της τήρησης της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
22 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82-128 
23 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30-47 
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 νέο 

(13) Η προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των εξαιρέσεων από τις 
προϋποθέσεις για τη βαθµιαία εξάλειψη και απαγόρευση των επικίνδυνων ουσιών θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο µιας 
διαδικασίας επιτροπής. 

 
 2002/95/EΚ 

(19)(14) 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 Επιτροπή24,. 

 
 νέο 

(20) Συγκεκριµένα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρµόζει τα 
παραρτήµατα II, III, IV, V και VI στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο και να 
θεσπίζει άλλα, αναγκαία εκτελεστικά µέτρα. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι 
γενικής εµβέλειας και έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
της οδηγίας 2002/95/EΚ, πρέπει να θεσπιστούν µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο που προβλέπεται από το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

(21) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να 
περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της προϋπάρχουσας 
οδηγίας. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν 
τροποποιούνται απορρέει από την προϋπάρχουσα οδηγία. 

(22) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον 
αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που 
παρατίθενται στο παράρτηµα VIII, µέρος Β. 

(23) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της δράσης που πρόκειται να αναληφθεί – δηλ. η επιβολή 
περιορισµών στη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό – είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, 
εποµένως, µπορούν να επιδιωχθούν αποτελεσµατικότερα σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω 
της κλίµακας του προβλήµατος και των συνεπειών του για άλλα κοινοτικά 
νοµοθετήµατα που αφορούν την ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων και τοµείς κοινού 
συµφέροντος, όπως η προστασία της υγείας του ανθρώπου, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται 
στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του 
στόχου αυτού µέτρο, 

                                                 
24 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23 
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 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

⌦ Αντικείµενο ⌫ Στόχοι 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών 
σχετικά µε τους περιορισµούς της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό, καθώς και η  

 Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες για τον περιορισµό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών 
στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε σκοπό τη  συµβολή στην προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς ⌦ αβλαβή ανάκτηση ⌫ ορθή αξιοποίηση και 
διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, Ηη παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό που υπάγεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του 
παραρτήµατος Ι Α  , όπως εξειδικεύονται στο παράρτηµα ΙΙ  της οδηγίας 2002/96/ΕΚ 
(ΑΗΗΕ) και στους λαµπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώµατα. 

 
 2002/95/EΚ 
 νέο 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη  των απαιτήσεων  της κοινοτικής 
νοµοθεσίας για την σχετικά µε τις απαιτήσεις ασφάλειας και την υγείας  και για τα χηµικά 
προϊόντα, ειδικότερα του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006,  καθώς και της ειδικής 
κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων. 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: στα ανταλλακτικά για την επισκευή ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού ούτε στην επαναχρησιµοποίηση του εν λόγω εξοπλισµού ο οποίος 
έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006. 

α) στον εξοπλισµό ο οποίος είναι απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών 
συµφερόντων ασφαλείας των κρατών µελών και περιλαµβάνει τα όπλα, 
πυροµαχικά και πολεµικό υλικό που προορίζονται για αµιγώς στρατιωτικούς 
σκοπούς·  

β)  στον εξοπλισµό ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασµένος ως τµήµα άλλου τύπου 
εξοπλισµού, που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, και 
ο οποίος µπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του µόνο εάν αποτελεί τµήµα του 
εν λόγω εξοπλισµού·  
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γ)  στον εξοπλισµό που δεν προορίζεται να διατεθεί στην αγορά ως ενιαία 
λειτουργική ή εµπορική µονάδα.  

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

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

α) «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός» ή  (εφεξής  «ΗΗΕ»): ο εξοπλισµός 
του οποίου η ορθή λειτουργία 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 Ι Α της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ) και ο οποίος έχει σχεδιασθεί 
για να λειτουργεί υπό ονοµαστική τάση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος ήκαι 
έως 1500 V συνεχούς ρεύµατος. 

β) «Παραγωγός»: οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων 
χρησιµοποιεί, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύµφωνα µε 
την οδηγία 1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής 
Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συµβάσεις25, το οποίο: 

i) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε το εταιρικό 
του σήµα, 

ii) µεταπωλεί µε το δικό του εταιρικό σήµα εξοπλισµό παραγόµενο από άλλους 
προµηθευτές, όπου ο µεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον το 
εταιρικό σήµα του παραγωγού αναγράφεται στη συσκευή σύµφωνα µε το 
σηµείο i), ή 

iii) εισάγει ή εξάγει κατ' επάγγελµα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σε ένα 
κράτος µέλος. 

Οποιος παρέχει αποκλειστικά χρηµατοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει συµφωνίας 
χρηµατοδότησης, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός µε 
την έννοια των σηµείων i) έως iii). 

 
 νέο 

β) «Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΗΗΕ ή 
αναθέτει τον σχεδιασµό ή την κατασκευή ΗΗΕ µε την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα 
του. 

γ) «∆ιανοµέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, πλην του 
κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το οποίο θέτει ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά. 

                                                 
25 ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/65/ΕΚ (ΕΕ L 271 

της 9.10.2002, σ. 16). 
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δ) «Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, 
που διαθέτει ΗΗΕ τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά. 

ε) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά ΗΗΕ για διανοµή, κατανάλωση ή 
χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, είτε επί 
πληρωµή είτε δωρεάν. 

στ) «∆ιάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ΗΗΕ κυκλοφορεί στην 
κοινοτική αγορά. 

ζ) «Εναρµονισµένο πρότυπο»: πρότυπο που εκδίδει ένας από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 
98/34/ΕΚ µε βάση αίτηµα που υποβάλλει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 της εν 
λόγω οδηγίας. 

η) «Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, που έχει λάβει από κατασκευαστή γραπτή εντολή 
να ενεργεί εξ ονόµατός του για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων. 

θ) «Σήµανση CE»: σήµανση µε την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν 
ανταποκρίνεται στις εφαρµοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας περί 
εναρµόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήµανσης αυτής. 

ι) «Αξιολόγηση της συµµόρφωσης»: η διαδικασία µε την οποία καταδεικνύεται κατά 
πόσον πληρούνται οι σχετικές µε τον ΗΗΕ απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

ια) «Εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που αναλαµβάνουν και τα µέτρα που 
εφαρµόζουν οι δηµόσιες αρχές για να εξασφαλίσουν ότι ο ΗΗΕ ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια 
ή άλλες προστατευόµενες πτυχές του δηµόσιου συµφέροντος. 

ιβ) «Οµοιογενές υλικό»: υλικό οµοιογενούς σύστασης σε όλη τη µάζα του, το οποίο 
είναι αδύνατον να διαχωριστεί σε διαφορετικά υλικά µε µηχανικά µέσα, υπό την 
έννοια ότι τα υλικά δεν είναι δυνατόν, κατ’ αρχήν, να αποχωριστούν µε µηχανικές 
διεργασίες, όπως το ξεβίδωµα, η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισµα και η λείανση. 

ιγ) «Ιατροτεχνολογικό προϊόν»: ιατροτεχνολογικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 93/42/EΚ. 

ιδ) «Ιατροτεχνολογικό προϊόν για διάγνωση in vitro»: ιατροτεχνολογικό βοήθηµα που 
χρησιµοποιείται για διάγνωση in vitro, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) της οδηγίας 98/79/EΚ. 

ιε) «Ενεργό εµφυτεύσιµο ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό 
βοήθηµα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της 
οδηγίας 90/385/EΟΚ. 

ιστ) «Βιοµηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου»: τα όργανα παρακολούθησης 
και ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιοµηχανική ή επαγγελµατική 
χρήση. 
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 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 4 

Πρόληψη 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιουλίου 2006, ο νέος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός ⌦ ο ΗΗΕ ⌫ που διατίθεται στην αγορά  , 
συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών για την επισκευή ή την επαναχρησιµοποίησή 
του,  δεν περιέχει  τις ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV.  µόλυβδο, 
υδράργυρο, κάδµιο, εξασθενές χρώµιο, πολυβρωµοδιφαινύλια (PBB) ή 
πολυβρωµοδιφαινυλαιθέρες (PBDE). Τα εθνικά µέτρα περί περιορισµού ή απαγόρευσης της 
χρήσης των παραπάνω ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό που έχουν 
θεσπισθεί σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία πριν από την έκδοση της παρούσας οδηγίας 
µπορούν να διατηρηθούν έως την 1η Ιουλίου 2006. 

 
 2002/95/EΚ, παράρτηµα σηµ. 

29 
 νέο 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)  της παρούσας οδηγίας , 
είναι ανεκτή για τα οµοιογενή υλικά η µέγιστη συγκέντρωση  κατά βάρος οµοιογενούς 
υλικού που καθορίζεται στο παράρτηµα IV.  0,1 % κατά βάρος για τον µόλυβδο, τον 
υδράργυρο, το εξασθενές χρώµιο, τα πολυβρωµοδιφαινύλια (ΡΒΒ) και τους 
πολυβρωµοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) και 0,01 % κατά βάρος για το κάδµιο. 

 
 νέο 

3. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου που διατίθενται στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2014, στα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro που διατίθενται στην αγορά από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και στα βιοµηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που διατίθενται 
στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2017.  

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα ανταλλακτικά για την επισκευή ή την 
επαναχρησιµοποίηση: 

α) ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006, 

β) ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2014, 

γ) ιατροτεχνολογικών προϊόντων για διάγνωση in vitro που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2016, 

δ) οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, 
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ε) βιοµηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2017, 

στ) ΗΗΕ που έχει εξαιρεθεί και διατεθεί στην αγορά πριν από τη λήξη της ισχύος της 
εξαίρεσης αυτής. 

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το 
αργότερο το 2020, η Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση των ενεργών εµφυτεύσιµων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων µε προοπτική να προτείνει την υπαγωγή τους. 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

26. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει γιαεφαρµόζεται στις εφαρµογές που απαριθµούνται  στα 
παραρτήµατα V και VI  στο παράρτηµα. 

3. Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
αποφασίζουν, αµέσως µόλις είναι διαθέσιµα τα επιστηµονικά στοιχεία, και σύµφωνα µε τις 
αρχές της πολιτικής για τα χηµικά προϊόντα που προβλέπονται στο έκτο πρόγραµµα δράσης 
για το περιβάλλον, για την απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και την υποκατάστασή 
τους µε εναλλακτικές ουσίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες διασφαλίζουν 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας για τον καταναλωτή. 

 
 νέο 

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως εκείνων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ, ενέχει 
µη αποδεκτό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να 
αντιµετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο κατάλογος απαγορευµένων ουσιών του 
παραρτήµατος IV επανεξετάζεται µε µέθοδο που βασίζεται στη διαδικασία των άρθρων 69 
έως 72 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006. Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την 
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται µε την κανονιστική 
διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 5 

Προσαρµογή ⌦ των παραρτηµάτων ⌫ στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο  

 
 2008/35/ΕΚ άρθρο 1 παρ. 1 

στοιχ. α) (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

 1. Η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα για την προσαρµογή των παραρτηµάτων στην 
επιστηµονική και τεχνική πρόοδο:  

1.α) Όόλες τιςοι ⌦ αναγκαίες ⌫ τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την 
προσαρµογή του παραρτήµατος  ΙΙ  στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο για 
τους ακόλουθους σκοπούς εγκρίνονται:· 
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α) προσδιορισµός, εφόσον είναι απαραίτητο, ανώτατων τιµών συγκέντρωσης µέχρι των 
οποίων είναι ανεκτή η παρουσία των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1, σε συγκεκριµένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία του ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού· 

β) εξαίρεση  υπαγωγή  υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού ⌦ ΗΗΕ ⌫ από το άρθρο 4 παράγραφος 1  στα 
παραρτήµατα V και VI, εφόσον συντρέχει µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

– η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους µε αλλαγές στο σχεδιασµό ή µε υλικά και 
κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιµοποίηση υλικών ή 
ουσιών που αναφέρονται ⌦ στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ⌫ στην εν λόγω 
παράγραφο είναι επιστηµονικώς ή τεχνικώς ανέφικτη, 

–  δεν διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα και αξιοπιστία των υποκαταστάτων,  

– οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία 
ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών  ή κοινωνικονοµικές της 
επιπτώσεις  ενδέχεται να είναι σηµαντικότερες από τα οφέληπλεονεκτήµατά 
της για το περιβάλλον, την υγεία ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών 

 ή/και τα κοινωνικονοµικά της οφέλη·  

γ) διεξαγωγή επανεξέτασης κάθε εξαίρεσης του παραρτήµατος τουλάχιστον ανά 
τετραετία ή τέσσερα έτη µετά την προσθήκη ενός είδους στον κατάλογο µε στόχο 
την εξέταση της διαγραφής υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού από το Παράρτηµα, εάν η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους 
µε αλλαγές στο σχεδιασµό ή µε υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν 
απαιτούν τη χρησιµοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 είναι τεχνικώς ή επιστηµονικώς δυνατή, εφόσον οι αρνητικές 
επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία ή/και την ασφάλεια των 
καταναλωτών δεν είναι σηµαντικότερες από τα πιθανά πλεονεκτήµατά της για το 
περιβάλλον, την υγεία ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών. 

 
 2008/35/ΕΚ άρθρο 1 παρ. 1 

στοιχ. β) 

Τα µέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου και έχουν ως 
αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται 
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 7 
παράγραφος 2. 

 
 νέο 

γ) διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ από τα παραρτήµατα V και VI 
εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του στοιχείου β). 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2. 
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2. Τα µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για µέγιστη 
περίοδο τεσσάρων ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. Η Επιτροπή θα 
αποφασίσει σε εύθετο χρόνο σχετικά µε τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 
µήνες, το αργότερο, πριν από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων. 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

32. Πριν από την τροποποίηση του παραρτήµατος  των παραρτηµάτων  σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1, η Επιτροπή, µεταξύ άλλων, διαβουλεύεται µε τους παραγωγούς ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσειςτους υπεύθυνους 
επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις ⌦ εργαζοµένων ⌫ 
εργοδοτών και καταναλωτών. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στην επιτροπή του άρθρου 7 
παράγραφος 1. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις πληροφορίες που λαµβάνει. 

 4. Για όσο χρόνο υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα V 
και VI της παρούσας οδηγίας βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, οι 
συγκεκριµένες εφαρµογές θεωρείται ότι εξαιρούνται και από τις απαιτήσεις αδειοδότησης 
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1907/2006.  

 
 νέο 

Άρθρο 6 
Εκτελεστικά µέτρα 

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για: 

– τις αιτήσεις εξαίρεσης, συµπεριλαµβανοµένου µορφότυπου, και το είδος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται κατά την υποβολή των αιτήσεων 
αυτών και οι οποίες πρέπει να περιλαµβάνουν ανάλυση των εναλλακτικών 
λύσεων και, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, το σχέδιο 
υποκατάστασης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006· 

– την τήρηση των µέγιστων συγκεντρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2·  

– την εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ασφάλειας του δικαίου για τους οικονοµικούς φορείς µέχρι να εκδοθεί 
απόφαση της Επιτροπής για την ανανέωση της ισχύος των εξαιρέσεων.  

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2. 
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 2002/95/EΚ 

Άρθρο 6 

Επανεξέταση 

Πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή επανεξετάζει τα µέτρα που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, προκειµένου να λάβει υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο, νέα 
επιστηµονικά δεδοµένα. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει έως την ηµεροµηνία αυτή, προτάσεις για να περιληφθεί 
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ο εξοπλισµός που εµπίπτει στις κατηγορίες 8 και 
9 του παραρτήµατος Ι Α της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ). 

Η Επιτροπή µελετά επίσης την ανάγκη προσαρµογής του καταλόγου των ουσιών του άρθρου 
4 παράγραφος 1, µε βάση επιστηµονικά δεδοµένα και λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης και υποβάλλει, κατά περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο προτάσεις για τις εν λόγω προσαρµογές. 

Κατά την επανεξέταση, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επίδραση στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών που χρησιµοποιούνται στον 
ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισµό. Η Επιτροπή εξετάζει τη βιωσιµότητα της 
υποκατάστασης των εν λόγω ουσιών και υλικών και, εάν κρίνει σκόπιµο, υποβάλλει 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για επέκταση του πεδίου 
εφαρµογής του άρθρου 4. 

 
 νέο 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 

1. Kατά τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, oι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
αυτά είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4. 

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούµενο τεχνικό φάκελο και διεκπεραιώνουν τη 
διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής που καθορίζεται στην ενότητα Α της 
απόφασης αριθ. 768/2008/EΚ ή αναθέτουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής.  

Εφόσον αποδειχθεί µε την εν λόγω διαδικασία η συµµόρφωση του ΗΗΕ µε τις εφαρµοστέες 
απαιτήσεις, οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ και θέτουν τη 
σήµανση CE. 

3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συµµόρφωσης EK επί 
δεκαετία από τη διάθεση του ΗΗΗ στην αγορά. 

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται διαδικασίες που διατηρούν τη 
συµµόρφωση της σειριακής παραγωγής. Λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι αλλαγές στο 
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σχεδιασµό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και οι µεταβολές των εναρµονισµένων 
προτύπων ή των τεχνικών προδιαγραφών µε βάση τα οποία δηλώνεται η συµµόρφωση ΗΗΕ. 

5. Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, όταν κρίνεται σκόπιµο 
λόγω της επικινδυνότητας ενός προϊόντος, οι κατασκευαστές διεξάγουν δοκιµές µε 
δειγµατοληψία στον ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, 
διατηρούν, εάν είναι αναγκαίο, αρχείο µε τις καταγγελίες, τον µη συµµορφούµενο ΗΗΕ και 
τις ανακλήσεις προϊόντων και τηρούν ενήµερους τους διανοµείς σχετικά µε την 
παρακολούθηση αυτή. 

6. Οι κατασκευαστές µεριµνούν ώστε ο οικείος ΗΗΕ να φέρει αριθµό τύπου, παρτίδας ή 
σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, στις περιπτώσεις που δεν το 
επιτρέπει το µέγεθος ή το είδος του, να αναγράφονται τα απαιτούµενα στοιχεία στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. 

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το όνοµα, την κατατεθειµένη εµπορική επωνυµία ή το 
κατατεθειµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. Η διεύθυνση πρέπει να 
υποδεικνύει ένα και µόνο σηµείο επικοινωνίας µε τον κατασκευαστή. 

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν διαθέσει 
στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την εφαρµοστέα κοινοτική νοµοθεσία περί εναρµόνισης 
λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του 
ΗΕΕ, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, εφόσον ο 
ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενηµερώνουν αµέσως για το θέµα αυτό τις αρµόδιες 
εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, 
παραθέτοντας λεπτοµέρειες, ιδίως σχετικά µε τη µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα 
που ενδεχοµένως έλαβαν. 

9. Κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος των αρµοδίων εθνικών αρχών, οι κατασκευαστές τους 
παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συµµόρφωση του ΗΗΕ, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται 
µε τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχοµένως 
χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από τον ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

Άρθρο 8 
Εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι 

1. Οι κατασκευαστές µπορούν να διορίζουν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο µε γραπτή 
εντολή. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού 
φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

2. Οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι εκτελούν τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην 
εντολή την οποία λαµβάνουν από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: 

 α) να διατηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης EK και τoν τεχνικό φάκελο στη διάθεση 
των εθνικών εποπτικών αρχών επί δεκαετία· 
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 β) κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος των αρµοδίων εθνικών αρχών, να τους 
παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συµµόρφωση του ΗΗΕ· 

 γ) να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, 
στις ενέργειες που ενδεχοµένως χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από τον ΗΗΕ που 
καλύπτει η εντολή του. 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων 

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην κοινοτική αγορά µόνο συµµορφούµενα προϊόντα. 

2. Πριν διαθέσουν ΗΗΕ στην αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει 
διεκπεραιώσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Εξασφαλίζουν ότι 
ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι ο ΗΗΕ φέρει τη σήµανση CE και 
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 5 και 6. 

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ΗΗΕ δεν συµµορφώνεται µε το 
άρθρο 4, δεν διαθέτει τον ΗΗΕ στην αγορά πριν εξασφαλίσει τη συµµόρφωσή του. Πέραν 
τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν το όνοµα, την κατατεθειµένη εµπορική επωνυµία ή το 
κατατεθειµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. 

4. Οι εισαγωγείς µεριµνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για τον ΗΗΕ, οι συνθήκες 
αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4. 

5. Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, όταν κρίνεται σκόπιµο 
σε σχέση µε τους κινδύνους που ενέχει ο ΗΗΕ, οι εισαγωγείς διεξάγουν δοκιµές µε 
δειγµατοληψία στον ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, 
διατηρούν, εάν είναι αναγκαίο, αρχείο µε τις καταγγελίες, τον µη συµµορφούµενο ΗΗΕ και 
τις αποσύρσεις ΗΗΕ και τηρούν ενήµερους τους διανοµείς σχετικά µε την παρακολούθηση 
αυτή. 

6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν διαθέσει 
στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του ΗΕΕ, να τον αποσύρουν ή να 
τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, οι 
εισαγωγείς ενηµερώνουν αµέσως για το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών 
µελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, παραθέτοντας λεπτοµέρειες, ιδίως 
σχετικά µε τη µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα που ενδεχοµένως έλαβαν. 

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης EK στη 
διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και µεριµνούν ώστε ο τεχνικός φάκελος να µπορεί 
να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήµατός τους. 
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8. Κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος των αρµοδίων εθνικών αρχών, οι εισαγωγείς τους 
παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συµµόρφωση του ΗΗΕ, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται 
µε τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχοµένως 
χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από τον ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις των διανοµέων 

1. Όταν οι διανοµείς θέτουν ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά, ενεργούν µε τη δέουσα 
προσοχή όσον αφορά τις εφαρµοστέες απαιτήσεις. 

2. Πριν θέσουν ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά, οι διανοµείς επαληθεύουν ότι ο ΗΗΕ φέρει 
τη σήµανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα σε γλώσσα εύκολα κατανοητή 
από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος µέλος στην αγορά του 
οποίου πρόκειται να κυκλοφορήσει ο ΗΗΕ, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 9 παράγραφος 3. 

Εφόσον διανοµέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ΗΗΕ δεν συµµορφώνεται µε το 
άρθρο 4, δεν θέτει τον ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά πριν εξασφαλίσει τη συµµόρφωσή 
του. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, ο διανοµέας ενηµερώνει σχετικά τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

3. Οι διανοµείς µεριµνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για τον ΗΗΕ, οι συνθήκες 
αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4. 

4. Οι διανοµείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν θέσει σε 
κυκλοφορία στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία εξασφαλίζουν τη λήψη 
των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων ώστε ο ΗΗΕ να συµµορφωθεί, να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, οι διανοµείς 
ενηµερώνουν αµέσως για το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στα 
οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, παραθέτοντας λεπτοµέρειες, ιδίως σχετικά µε τη 
µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα που ενδεχοµένως έλαβαν. 

5. Κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος των αρµοδίων εθνικών αρχών, οι διανοµείς τους 
παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συµµόρφωση του ΗΗΕ. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των 
τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχοµένως χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από 
τον ΗΗΕ που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά. 

Άρθρο 11 

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν για τους 
εισαγωγείς και τους διανοµείς 

Ο εισαγωγέας ή διανοµέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας και υπέχει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που απορρέουν από το άρθρο 7, 
εφόσον διαθέτει ΗΗΕ στην αγορά µε το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του ή τροποποιεί ΗΗΕ 



EL 28   EL 

που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που ενδέχεται να θίξει τη συµµόρφωση µε τις 
εφαρµοστέες απαιτήσεις. 

Άρθρο 12 

Ταυτοποίηση των οικονοµικών φορέων 

Επί µία δεκαετία, εάν τους ζητηθεί, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς την ταυτότητα: 

 α) κάθε οικονοµικού φορέα ο οποίος τους έχει προµηθεύσει ΗΗΕ, 

 β) κάθε οικονοµικού φορέα στον οποίο έχουν προµηθεύσει ΗΗΕ. 

Άρθρο 13 

∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ 

1. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ βεβαιώνει ότι πληρούνται αποδεδειγµένα οι απαιτήσεις του 
άρθρου 4. 

2. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ έχει τη δοµή του υποδείγµατος που παρατίθεται στο 
παράρτηµα VII, περιλαµβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο ίδιο παράρτηµα και 
επικαιροπειείται.  

3. Με τη σύνταξη της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την ευθύνη 
για τη συµµόρφωση του προϊόντος. 

Άρθρο 14 

Γενικές αρχές της σήµανσης CE 

Η σήµανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008. 

Άρθρο 15 

Κανόνες και όροι τοποθέτησης της σήµανσης CE 

1. Η σήµανση CE τίθεται στον ΗΗΕ ή στην πινακίδα µε τα στοιχεία του, κατά τρόπο ώστε να 
είναι εµφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Σε περίπτωση που το είδος του ΗΗΕ δεν το 
επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήµανση CE τίθεται στη συσκευασία του και στα 
συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον τα προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. 

2. Η σήµανση CE τίθεται πριν διατεθεί ο ΗΗΕ στην αγορά και επιτρέπεται να συνοδεύεται 
από εικονόγραµµα ή άλλο σήµα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή ειδική χρήση. 

3. Τη σήµανση CE ακολουθεί ο αναγνωριστικός αριθµός του κοινοποιηµένου οργανισµού, 
εφόσον ο οργανισµός αυτός παρεµβαίνει στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής. 
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Ο αναγνωριστικός αριθµός του κοινοποιηµένου οργανισµού τίθεται είτε από τον ίδιο είτε, 
υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του 
τελευταίου. 

4. Τα κράτη µέλη αξιοποιούν υφιστάµενους µηχανισµούς για να εξασφαλίσουν την ορθή 
εφαρµογή του καθεστώτος που διέπει τη σήµανση CE και λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα σε 
περίπτωση ανάρµοστης χρήσης της σήµανσης. Τα κράτη µέλη προβλέπουν επίσης την 
επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως ποινικών κυρώσεων 
για σοβαρές παραβάσεις. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι ανάλογες µε τη σοβαρότητα της 
παράβασης και να αποτρέπουν αποτελεσµατικά την ανάρµοστη χρήση. 

Άρθρο 16 

Τεκµήριο συµµόρφωσης 

Τα κράτη µέλη τεκµαίρουν ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που φέρει τη 
σήµανση CE συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία. 

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που έχει υποβληθεί σε δοκιµές και µετρήσεις 
σύµφωνα µε εναρµονισµένα πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκµαίρεται ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά. 

 
 νέο 

Άρθρο 17 

Εποπτεία της αγοράς και έλεγχος του ΗΗΕ που εισέρχεται στην κοινοτική αγορά  

Τα κράτη µέλη εποπτεύουν την αγορά σύµφωνα µε τα άρθρα 15 έως 29 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008. 

 
 2008/35/ΕΚ άρθρο 1 παρ. 2 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 187 

Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 18 
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, ⌦ 2006/12/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, ⌫ περί των 
στερεών αποβλήτων26. 

                                                 
26 ΕΕ L ⌦ 114 της 27.4.2006, σ. 9 ⌫ 194 της 25.7.1975, σ. 39· Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 
284 της 31.10.2003, σ. 1). 
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το άρθρο 5α 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 198 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

⌦ Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή τους. Οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα 
κράτη µέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 
ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 12, και της γνωστοποιούν αµέσως κάθε 
µεταγενέστερη τροποποίησή τους. ⌫ 

Άρθρο 209 

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 πριν από τις 13 
Αυγούστου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

 
 . 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο στις [18 µήνες από τη 
δηµοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], τις 
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων 
καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την […]. 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιλαµβάνουν 
αναφοράαναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τηνπαρόµοια αναφορά αυτή 
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή 
καθορίζονται από τα κράτη µέλη ⌦ Ο τρόπος αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη 
µέλη ⌫. 
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο όλων των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που ⌦ των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού 
δικαίου τις οποίες ⌫ θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

 
 . 

Άρθρο 21 

Κατάργηση 

Η οδηγία 2002/95/EΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις πράξεις που εµφαίνονται στο παράρτηµα 
VIII µέρος A, καταργείται από την εποµένη της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον 
αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που 
εµφαίνονται στο παράρτηµα VIII µέρος B. 

Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία 
και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος ΙΧ. 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 2210 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ⌦ εικοστή ⌫ ηµέρα ⌦ από ⌫ της δηµοσίευσής 
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 2311 

⌦ Αποδέκτες ⌫ Παραλήπτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 
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 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που καλύπτει η παρούσα οδηγία 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 

3. Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών 

4. Καταναλωτικά είδη 

5. Είδη φωτισµού 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουµένων των µεγάλης κλίµακας σταθερών 
βιοµηχανικών εργαλείων)7. Παιχνίδια και εξοπλισµός αναψυχής και αθλητισµού 

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των βιοµηχανικών 

10. Αυτόµατοι διανοµείς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

∆εσµευτικός κατάλογος προϊόντων που εµπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήµατος Ι: 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές, στις οποίες περιλαµβάνονται 

Πλυντήρια ρούχων 

Στεγνωτήρια ρούχων 

Πλυντήρια πιάτων 

Μεγάλες οικιακές συσκευές χρησιµοποιούµενες για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση 
τροφίµων, όπως:  

Μεγάλες συσκευές ψύξης, ψυγεία, καταψύκτες 

Μεγάλες οικιακές συσκευές χρησιµοποιούµενες για µαγείρεµα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίµων, όπως: 

Συσκευές µαγειρικής, ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικές εστίες  

Φούρνοι µικροκυµάτων 

Μεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες για θέρµανση χώρων, κρεβατιών, καθισµάτων, όπως:  

Ηλεκτρικές θερµάστρες, ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα (καλοριφέρ)  

Είδη εξοπλισµού αερισµού, απαγωγής αερίων και κλιµατισµού, όπως 

Ηλεκτρικοί ανεµιστήρες 

Κλιµατιστικά 

2. Μικρές οικιακές συσκευές, στις οποίες περιλαµβάνονται 

Συσκευές καθαρισµού, όπως ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες χαλιών 

Συσκευές χρησιµοποιούµενες για ράψιµο, πλέξιµο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές 
εργασίες 

Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για σιδέρωµα, καλάνδρισµα και, γενικά, για τη 
φροντίδα του ιµατισµού 

Φρυγανιέρες 

Συσκευές τηγανίσµατος (φριτέζες) 

Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγµατος ή σφραγίσµατος περιεκτών ή συσκευασιών 

Ηλεκτρικά µαχαίρια 
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Συσκευές για κόψιµο και στέγνωµα µαλλιών, βούρτσισµα δοντιών, ξύρισµα, µασάζ και άλλες 
συσκευές περιποίησης του σώµατος 

Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισµός µέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου 

Ζυγοί 

3. Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, στον οποίο περιλαµβάνονται 

Προϊόντα και εξοπλισµός για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και 
διαβίβαση πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως: Συστήµατα κεντρικής επεξεργασίας 
δεδοµένων (µεγάλοι υπολογιστές/mainframe, µεσαίοι υπολογιστές/minicomputer, µονάδες 
εκτύπωσης) και προσωπικών υπολογιστών (προσωπικοί υπολογιστές, συµπεριλαµβανοµένων 
των κεντρικών µονάδων επεξεργασίας/CPU, των ποντικιών, των οθονών και των 
πληκτρολογίων, φορητοί υπολογιστές, συµπεριλαµβανοµένων των CPU, των ποντικιών, των 
οθονών και των πληκτρολογίων, υπολογιστές τσέπης/notebook, υπολογιστές χειρός/notepad, 
εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφοµηχανές, 
αριθµοµηχανές τσέπης και επιτραπέζιες) 

Προϊόντα και εξοπλισµός για την τηλεπικοινωνιακή µετάδοση ήχου, εικόνων και άλλων 
πληροφοριών, όπως τερµατικά και συστήµατα χρηστών, συσκευές τηλεοµοιοτυπίας (φαξ), 
τηλέτυπα, τηλέφωνα, καρτοτηλέφωνα, ασύρµατα τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, αυτόµατοι 
τηλεφωνητές 

4. Καταναλωτικά είδη, στα οποία περιλαµβάνονται προϊόντα και εξοπλισµός για την εγγραφή 
ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, συµπεριλαµβανοµένης της διανοµής ήχου και εικόνας µε 
σήµατα ή άλλες τεχνολογίες πλην των τηλεπικοινωνιακών, όπως ραδιοφωνικοί δέκτες, 
τηλεοπτικοί δέκτες, συσκευές µαγνητοσκόπησης (βιντεοκάµερες), συσκευές αναπαραγωγής 
βίντεο, συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας, ενισχυτές ήχου, µουσικά όργανα (εκτός 
από το εκκλησιαστικό όργανο) 

5. Είδη φωτισµού, στα οποία συµπεριλαµβάνονται  

Φωτιστικά σώµατα και εξοπλισµός διάχυσης ή ρύθµισης του φωτός, όπως φωτιστικά για 
λαµπτήρες φθορισµού, ευθύγραµµους λαµπτήρες φθορισµού, συµπαγείς λαµπτήρες 
φθορισµού, λαµπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων 
ατµών νατρίου υψηλής πίεσης και των λαµπτήρων αλογονιδίων µετάλλων, λαµπτήρες ατµών 
νατρίου χαµηλής πίεσης 

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

Τρυπάνια 

Πριόνια 

Ραπτοµηχανές 

Εξοπλισµός για τόρνευση, άλεση, λείανση, τρόχισµα, πριόνισµα, κοπή, διάτµηση, διάτρηση, 
διάνοιξη οπών, διατρύπηση, πτύχωση, κάµψη και άλλες ανάλογες επεξεργασίες ξύλου, 
µετάλλων και άλλων υλικών 
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Εργαλεία για σύνδεση µε ήλους, βίδες ή καρφιά και την αφαίρεσή τους και για ανάλογες 
χρήσεις 

Εργαλεία για αυτογενή και ετερογενή συγκόλληση και για ανάλογες χρήσεις 

Εξοπλισµός ψεκασµού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας µε υγρές ή αέριες 
ουσίες µε άλλα µέσα 

Εργαλεία χλοοκοπτικά ή άλλων κηπουρικών εργασιών 

7. Παιχνίδια και εξοπλισµός αναψυχής και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνονται 

Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόµια 

Φορητές κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών 

Βιντεοπαιχνίδια 

Υπολογιστές για ποδηλασία, αυτοκαταδύσεις, τρέξιµο, κωπηλασία κ.λπ. 

Αθλητικός εξοπλισµός µε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία 

Κερµατοµηχανές (slot machines) 

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα  

– Ηλεκτρικός εξοπλισµός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 

– Ηλεκτρικός εξοπλισµός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 98/79/ΕΟΚ 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, στα οποία περιλαµβάνονται  

Ανιχνευτές καπνού 

Συσκευές θερµορύθµισης 

Θερµοστάτες 

Συσκευές µέτρησης, ζύγισης ή ρύθµισης για οικιακή ή εργαστηριακή χρήση 

Βιοµηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 

10. Αυτόµατοι διανοµείς, στους οποίους περιλαµβάνονται όλες οι συσκευές που διανέµουν 
αυτόµατα κάθε είδους προϊόντα, όπως αυτόµατοι διανοµείς θερµών ποτών, αυτόµατοι 
διανοµείς θερµών ή ψυχρών φιαλών ή µεταλλικών δοχείων, αυτόµατοι διανοµείς στερεών 
προϊόντων, αυτόµατοι διανοµείς µετρητών. 



EL 36   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Ουσίες αναφερόµενες στο άρθρο 4 παράγραφος 7 

1. Εξαβρωµοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD) 
2. Φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)  
3. Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP) 

4. Φθαλικό διβουτύλιο (DBP) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Απαγορευµένες ουσίες, αναφερόµενες στο άρθρο 4 παράγραφος 7, και µέγιστη ανεκτή 

συγκέντρωση κατά βάρος οµοιογενούς υλικού 

Μόλυβδος (0,1%) 

Υδράργυρος (0,1%) 

Κάδµιο (0,01%) 

Εξασθενές χρώµιο (0,1%) 

Πολυβρωµοδιφαινύλια (PBB) (0,1%) 

Πολυβρωµοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1%) 
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 2005/717/ΕΚ άρθρο µόνο και 

παράρτηµα σηµ. 1 
(προσαρµοσµένο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Εφαρµογές ⌦ οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 
παράγραφος 1 ⌫ µολύβδου, υδραργύρου, εξασθενούς χρωµίου, πολυβρωµοδιφαινυλίων 
(PBB) ή πολυβρωµο-διφαινυλαιθέρων (PBDE) που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 

1. Υδράργυρος σε συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού µικρών διαστάσεων, εφόσον δεν 
υπερβαίνει τα 5 mg ανά λαµπτήρα. 

2. Υδράργυρος σε ευθύγραµµουςευθείς λαµπτήρες φθορισµού γενικής χρήσηςεφαρµογών, 
εφόσον δεν υπερβαίνει ⌦ τις ακόλουθες ποσότητες ⌫: 

ο αλογονοφωσφορικός 10 mg 

ο τριφωσφορικός, σε κοινούς 
λαµπτήρες ⌦ συνήθους διάρκειας 
ζωής ⌫ 

5 mg 

ο τριφωσφορικός, σε λαµπτήρες µε 
µεγάλη διάρκεια ζωής 

8 mg. 

 

3. Υδράργυρος σε ευθύγραµµουςευθείς λαµπτήρες φθορισµού ειδικών εφαρµογών. 

4. Υδράργυρος σε άλλους λαµπτήρες που δεν κατονοµάζονται ρητώς στο παρόν παράρτηµα. 

5. Μόλυβδος στο γυαλί καθοδικών λυχνιών, ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και 
⌦ λυχνιών ⌫ λαµπτήρων φθορισµού. 

6. Μόλυβδος ως συστατικό κράµατος χάλυβα µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 0,35 % 
κατά βάρος, κράµατος αλουµινίου µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 0,4 % κατά βάρος και 
κράµατος χαλκού µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 4 % κατά βάρος. 

 
 2005/747/ΕΚ άρθρο 1 και 

παράρτηµα σηµ. 1 
(προσαρµοσµένο) 

– 7. -Μόλυβδος ⌦ σε συγκολλητικά κράµατα ⌫ για κολλήσεις τύπου υψηλού 
σηµείου τήξεως (δηλαδή κράµατα µολύβδου µε περιεκτικότητα σε µε βάση το 
µόλυβδο που περιέχουν 85 % ή περισσότερο µόλυβδο κατά βάρος), 

– -µόλυβδος ⌦ σε συγκολλητικά κράµατα ⌫ για κολλήσεις για εξυπηρετητές 
(διακοµιστές), συστήµατα αποθήκευσης και συστήµατα αποθήκευσης µε συστοιχίες, 



EL 39   EL 

εξοπλισµό υποδοµής δικτύων για µεταγωγή, σηµατοδοσία, διαβίβαση, καθώς και 
διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες, 

– -µόλυβδος σε ηλεκτρονικά κεραµικά µέρη (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές διατάξεις). 

 
 2005/747/ΕΚ άρθρο 1 και 

παράρτηµα σηµ. 2 
(προσαρµοσµένο) 

8. Κάδµιο και οι ενώσεις του σε ηλεκτρικές επαφές και ⌦ επιµεταλλώσεις ⌫ επιστρώσεις 
µε κάδµιο, εκτός των εφαρµογών που έχουν απαγορευθεί δυνάµει της οδηγίας 91/338/ΕΟΚ27 
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί περιορισµών εµπορίας και χρήσεως 
ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων28. 

 
 2002/95/EΚ 

9. Εξασθενές χρώµιο ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήµατος από ανθρακούχο χάλυβα 
στα ψυγεία απορρόφησης. 

 
 2005/717/EΚ άρθρο µόνο και 

παράρτηµα σηµ. 2, απόφαση του 
∆ΕΚ (συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
C-14/06 και C-295/06) 
(προσαρµοσµένο) 

9α. Το δεκαπολυβρωµοδιφαινύλιο σε εφαρµογές πολυµερών. 

 
 2005/717/ΕΚ άρθρο µόνο και 

παράρτηµα σηµ. 3 
(προσαρµοσµένο) 

109β. ⌦ Μόλυβδος σε ⌫ έδρανα και έµβολα από µόλυβδο/ορείχαλκο. 

 
 2002/95/EΚ (προσαρµοσµένο) 

10. Σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
εξετάζει τις εφαρµογές που αφορούν: 

– το δεκα-BDE, 

– τον υδράργυρο σε ευθείς λαµπτήρες φθορισµού ειδικών εφαρµογών, 

– το µόλυβδο για κολλήσεις για διακοµιστές, συστήµατα αποθήκευσης και συστήµατα 
αποθήκευσης µε συστοιχίες, εξοπλισµό υποδοµής δικτύων, για µεταγωγή, 
σηµατοδότηση, διαβίβαση, καθώς και διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες 
(προκειµένου να καθοριστεί συγκεκριµένο χρονικό όριο για αυτή την εξαίρεση), και 

                                                 
27 ΕΕ L 186 της 12.7.1991, σ. 59 
28 ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201. 
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– τους λαµπτήρες πυράκτωσης, 

κατά προτεραιότητα, προκειµένου να αποφασίσει, το ταχύτερο δυνατόν, αν πρέπει να 
τροποποιηθούν αναλόγως τα είδη αυτά. 

 
 2005/747/ΕΚ άρθρο 1 και 

παράρτηµα σηµ. 3 
(προσαρµοσµένο) 

11. Μόλυβδος που χρησιµοποιείται σε ⌦ συµµορφούµενα ⌫ συµβατά συστήµατα 
συζευκτήρα ακροδεκτών. 

12. Μόλυβδος ως υλικό επίστρωσης για τον δακτύλιο c του δοµοστοιχείου θερµικής 
αγωγιµότητας (TCM). 

13. Μόλυβδος και κάδµιο σε οπτικό γυαλί και γυαλί φίλτρων. 

14. Μόλυβδος ⌦ σε συγκολλητικά κράµατα ⌫ για κολλήσεις αποτελούµενα από 
περισσότερα των δύο στοιχείων για σύνδεση µεταξύ των ακροδεκτών και ⌦ του πακέτου ⌫ 
της δέσµης των µικροεπεξεργαστών, µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο περιεχόµενο µολύβδου 
άνω του 80 % και κάτω του 85 % κατά βάρος. 

15. Μόλυβδος ⌦ σε συγκολλητικά κράµατα ⌫ για κολλήσεις µε σκοπό την ολοκλήρωση 
εκµεταλλεύσιµης ηλεκτρικής σύνδεσης µεταξύ µήτρας και φορέα ηµιαγωγού σε µονολιθικά 
(Flip Chip) ολοκληρωµένα κυκλώµατα. 

 
 2006/310/ΕΚ άρθρο 1 και 

παράρτηµα (προσαρµοσµένο) 

16. Μόλυβδος σε ευθύγραµµουςευθείς λαµπτήρες πυράκτωσης µε περίβληµα επικαλυµµένο 
µε ⌦ πυριτική ένωση ⌫ πυρίτιο. 

17. Αλογονούχος µόλυβδος ως παράγων ακτινοβόλησης σε λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής 
έντασης (HID) που χρησιµοποιούνται σε επαγγελµατικές εφαρµογές της ⌦ φωτογραφικής 
αναπαραγωγής ⌫ αναπαραγωγραφίας. 

18. Μόλυβδος ως ενεργοποιητής στη φθορίζουσα σκόνη (περιεκτικότητα σε µόλυβδο 1 % 
µόλυβδος κατά βάρος ή µικρότερη) σε λαµπτήρων εκκένωσης, εφόσον χρησιµοποιούνται ως 
⌦ λάµπες σολάριουµ που ⌫ για ηλιοθεραπεία και περιέχουν φωσφορίζουσες ουσίες όπως η 
BSP (BaSi2O5:Pb), καθώς και στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται ως λαµπτήρες ειδικών 
εφαρµογών που περιέχουν φωσφορίζουσες ουσίες όπως η SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]στους 
ειδικούς λαµπτήρες των οργάνων αναπαραγωγραφικής ⌦ για αναπαραγωγή µε ⌫ 
εκτύπωσης diazo, στη λιθογραφία, σετις παγίδες εντόµων, φωτοχηµικές ⌦ διεργασίες και 
διεργασίες στερεοποίησης ⌫ και θεραπευτικές διαδικασίες. 

19. Μόλυβδος µε τη µορφή PbBiSn-Hg και PbInSn-Hg σε ειδικές συστάσεις ως κύριο 
αµάλγαµα και µε τη µορφή PbSn-Hg ως επικουρικό αµάλγαµα σε πολύ συµπαγείς λίαν 
συνεπτυγµένους λαµπτήρες εξοικονόµησης της ενέργειας (ESL). 
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20. Οξείδιο µολύβδου σε γυαλί που χρησιµοποιείται για τη ⌦ συνένωση ⌫ δέσµευση των 
εµπρόσθιων και των οπίσθιων υποστρωµάτων σε επίπεδους λαµπτήρες φθορισµού που 
χρησιµοποιούνται σε οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD). 

 
 2006/691/ΕΚ άρθρο 1 και 

παράρτηµα (προσαρµοσµένο) 

21. Μόλυβδος και κάδµιο σε τυπογραφικές µελάνες για τη σµάλτωση βοριοπυριτικού 
γυαλιού. 

22. Μόλυβδος ως πρόσµειξη σε περιστροφείς Faraday RIG (µε γρανάτη σπανίων γαιών-
σιδήρου) για συστήµατα επικοινωνίας µε οπτικές ίνες. 

23. Μόλυβδος σε φινιρίσµατα κατασκευαστικών στοιχείων λεπτού (µικρού) βήµατος 0,65 
mm κατ’ ανώτατο όριο, πλην των ⌦ συζευκτήρων ⌫ συνδέσµων, µολύβδινων πλαισίων µε 
πλαίσια NiFe-µολύβδου µε βήµα το πολύ ίσο προς 0,65 mm και µόλυβδος σε φινιρίσµατα 
κατασκευαστικών στοιχείων λεπτού βήµατος 0,65 mm κατ’ ανώτατο όριο, πλην των 
⌦ συζευκτήρων ⌫ συνδέσµων, µε βήµα το πολύ ίσο προς 0,65 mm µε πλαίσια χαλκού-
µολύβδου. 

24. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράµατα ⌦ για ετερογενή συγκόλληση ⌫ σε µηχανικά 
κατεργασµένες διαµπερείς δισκοειδείς και επίπεδες συστοιχίες ⌦ διάτρητων ⌫ κεραµικών 
πολυστρωµατικών πυκνωτών πολλαπλών στρωµάτων. 

25. Οξείδιο του µολύβδου σε οθόνες πλάσµατος (PDP) και οθόνες SED (απεικόνισης µεδια 
επιφανειακής αγωγιµότητας προκαλούµενης από εκποµπήποµπούς ηλεκτρονίων) 
χρησιµοποιούµενο σε δοµικά στοιχεία, ιδίως στο πρόσθιο και στο οπίσθιο γυάλινο 
διηλεκτρικό στρώµα, στο ηλεκτρόδιο αρτηρίας, στη µαύρη λωρίδα, στο ηλεκτρόδιο 
διεύθυνσης, στα πλευρά φράγµατος, ⌦ στο στεγανωτικό υαλότριµµα και δακτύλιο 
υαλοτρίµµατος ⌫ στις τριµµατικές συγκολλήσεις και στον δακτύλιο τριµµατικής 
συγκόλλησης, καθώς και στις εκτυπωτικές πάστεςαλοιφές. 

26. Οξείδιο του µολύβδου στο γυάλινο περίβληµα των λαµπτήρων ιώδους-µελανού φωτός 
(BLB). 

27. Κράµατα µολύβδου ως συγκολλητικά ⌦ κράµατα ⌫ για µορφοτροπείς που 
χρησιµοποιούνται σε µεγάφωνα υψηλής ισχύος (που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν 
πολλές ώρες σε στάθµη επίπεδο ακουστικής ισχύος 125 dB SPL και άνω). 

 
 2006/692/ΕΚ άρθρο 1 

(προσαρµοσµένο) 

28. Εξασθενές χρώµιο σε αντιδιαβρωτικά επιχρίσµατα άβαφων µεταλλικών ελασµάτων και 
µεταλλικών συνδέσµων που χρησιµοποιούνται για προστασία από τη διάβρωση και τις 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές σε εξοπλισµό της κατηγορίας "3. Εξοπλισµός πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών" της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. Η εξαίρεση ισχύει µέχρι την 1η Ιουλίου 
2007. 
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 2006/690/ΕΚ άρθρο 1 

(προσαρµοσµένο) 

29. Μόλυβδος σε ⌦ κρύσταλλα, ⌫ υαλοκρυστάλλων όπως ορίζονται στο παράρτηµα Ι 
(κατηγορίες 1, 2, 3 και 4) της οδηγίας 69/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου29. 

 
 2005/618/ΕΚ άρθρο 1 

(προσαρµοσµένο) 

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), είναι ανεκτή για τα οµοιογενή 
υλικά µέγιστη συγκέντρωση 0,1 % κατά βάρος για τον µόλυβδο, τον υδράργυρο, το 
εξασθενές χρώµιο, τα πολυβρωµοδιφαινύλια (ΡΒΒ) και τους πολυβρωµοδιφαινυλαιθέρες 
(PBDE) και 0,01 % κατά βάρος για το κάδµιο. 

 
 2008/385/ΕΚ άρθρο 1 και 

παράρτηµα (προσαρµοσµένο) 

30. Κράµατα καδµίου ως ηλεκτρικοί/µηχανικοί σύνδεσµοι συγκόλλησης των ηλεκτρικών 
αγωγών οι οποίοιπου είναι τοποθετηµένοι απευθείας στο φωνητικό πηνίο των µορφοτροπέων 
που χρησιµοποιούνται στα µεγάφωνα υψηλής ισχύος µε στάθµες ηχητικής πίεσης 
τουλάχιστον 100 dB (A). 

31. Μόλυβδος σε συγκολλητικά υλικά που χρησιµοποιούνται σε επίπεδους λαµπτήρες 
φθορισµού δίχως υδράργυρο (που χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα, σε οθόνες υγρών 
κρυστάλλων, διακοσµητικά φωτιστικά υψηλού σχεδιασµού ή σε βιοµηχανικές εφαρµογές 
φωτισµού). 

32. Οξείδια µολύβδου σε ⌦ στεγανωτικό υαλότριµµα ⌫ τρίµµα συγκόλλησης για 
παράθυρα ⌦ πηγών ⌫ σωλήνων λέιζερ µε αργού και κρυπτού. 

                                                 
29 ΕΕ L 326 της 29.12.1969, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την πράξη προσχώρησης 

του 2003. 
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 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  

Εφαρµογές οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 
παράγραφος 1, όσον αφορά τις κατηγορίες 8 και 9  

Εξοπλισµός που χρησιµοποιεί ή ανιχνεύει ιονίζουσες ακτινοβολίες 

1 Μόλυβδος, κάδµιο και υδράργυρος σε ανιχνευτές ιονίζουσας ακτινοβολίας  

2 Μολύβδινα έδρανα λυχνιών ακτίνων Χ  

3 Μόλυβδος σε συσκευές ενίσχυσης της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας: πλάκα 
µικροδιαύλων και τριχοειδής πλάκα  

4 Μόλυβδος σε υαλότριµµα λυχνιών ακτίνων Χ και ενισχυτών εικόνας και µόλυβδος σε 
συνδετικό υαλότριµµα για τη συναρµολόγηση πηγών λέιζερ αερίου και για σωλήνες κενού 
που µετατρέπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία σε ηλεκτρόνια  

5 Μόλυβδος για θωράκιση από ιονίζουσα ακτινοβολία  

6 Μόλυβδος σε δοκίµια ακτίνων Χ  

7 Κρύσταλλοι στεατικού µολύβδου για περίθλαση ακτίνων Χ  

8 Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδµίου για φορητά φασµατόµετρα φθορισµού ακτίνων 
Χ 

 Αισθητήρες, ανιχνευτές και ηλεκτρόδια (επιπλέον του σηµείου 1) 

1α Μόλυβδος και κάδµιο σε εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, καθώς και στο γυαλί των 
ηλεκτροδίων µέτρησης του pH  

1β Μολύβδινα ηλεκτρόδια ανόδου σε ηλεκτροχηµικούς αισθητήρες οξυγόνου  

1γ Μόλυβδος, κάδµιο και υδράργυρος σε ανιχνευτές υπεριώδους φωτός  

1δ Υδράργυρος σε ηλεκτρόδια αναφοράς: χλωριούχος υδράργυρος χαµηλής 
περιεκτικότητας σε χλώριο, θειικός υδράργυρος και οξείδιο του υδραργύρου  

 Λοιπές εφαρµογές 

9 Κάδµιο σε πηγές λέιζερ ηλίου-καδµίου  

10 Μόλυβδος και κάδµιο σε λυχνίες φασµατοσκοπίας ατοµικής απορρόφησης  

11 Κράµατα µολύβδου ως υπεραγωγοί και αγωγοί θερµότητας στην απεικόνιση 
µαγνητικού συντονισµού (MRI)  

12 Μόλυβδος και κάδµιο σε µεταλλικές συνδέσεις µε υπεραγωγά υλικά σε ανιχνευτές 
MRI και SQUID (υπεραγωγός κβαντική παρεµβολή)  
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13 Μόλυβδος σε αντίβαρα  

14 Μόλυβδος σε µονοκρυσταλλικά πιεζοηλεκτρικά υλικά για µορφοτροπείς υπερήχων
  

15 Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράµατα για συνδέσεις µε µορφοτροπείς υπερήχων  

16 Υδράργυρος σε γέφυρες µέτρησης χωρητικότητας και απωλειών µε πολύ µεγάλη 
ακρίβεια και σε υψίσυχνους διακόπτες και ηλεκτρονόµους ραδιοσυχνοτήτων που 
χρησιµοποιούνται σε όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 20 mg 
υδραργύρου ανά διακόπτη ή ηλεκτρονόµο  

17 Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράµατα χρησιµοποιούµενα σε φορητούς απινιδωτές για 
επείγοντα περιστατικά 

18 Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράµατα χρησιµοποιούµενα σε υψηλής απόδοσης 
δοµοστοιχεία απεικόνισης υπερύθρου που προορίζονται για ανίχνευση σε µήκος κύµατος 8-
14 µm  

19 Μόλυβδος σε οθόνες υγρών κρυστάλλων σε πλακίδιο πυριτίου (LCoS)  

20 Κάδµιο σε φίλτρα µέτρησης ακτίνων Χ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 

1. Αριθ. … (αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης του ΗΗΕ): 

2. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του: 

3. Η παρούσα δήλωση συµµόρφωσης εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή 
(ή του υπευθύνου για την εγκατάσταση): 

4. Αντικείµενο της δήλωσης (ταυτοποίηση του ΗΗΕ που καθιστά δυνατή την 
ιχνηλασιµότητα· αν ενδείκνυται, µπορεί να περιλαµβάνει φωτογραφία): 

5. Το ανωτέρω περιγραφόµενο αντικείµενο της δήλωσης είναι σύµφωνο µε την οδηγία … 
σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

6. Κατά περίπτωση, µνεία των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων που χρησιµοποιήθηκαν ή 
των προδιαγραφών µε βάση τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση: 

7. Κατά περίπτωση, ο κοινοποιηµένος οργανισµός ... (όνοµα, αριθµός)… διενέργησε … 
(περιγραφή της παρέµβασης) … και εξέδωσε το πιστοποιητικό: … 

8. Συµπληρωµατικές πληροφορίες: 

Υπογραφή για λογαριασµό και εξ ονόµατος: ………………………………… 

(τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης) 

(όνοµα, θέση) (υπογραφή): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Μέρος Α 

Καταργούµενη οδηγία µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις της 

(αναφερόµενες στο άρθρο 12) 

Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου  

(ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19) 

Απόφαση 2005/618/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 19.8.2005, σ. 65) 

Απόφαση 2005/717/ΕΚ της Επιτροπής  (ΕΕ L 271 της 15.10.2005, σ. 
219) 

Απόφαση 2005/747/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 280 της 25.10.2005, σ. 18) 

Απόφαση 2006/310/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 115 της 28.4.2006, σ. 38) 

Απόφαση 2006/690/ΕΚ της Επιτροπής  (ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 47) 

Απόφαση 2006/691/ΕΚ της Επιτροπής  (ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 48) 

Απόφαση 2006/692/ΕΚ της Επιτροπής  (ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 50) 

Οδηγία 2008/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

(ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 67) 

Απόφαση 2008/385/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 9) 

 

Μέρος Β 

Κατάλογος των προθεσµιών µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 

(αναφερόµενες στο άρθρο 13) 

Οδηγία Προθεσµία µεταφοράς 

 2002/95/EΚ 12 Αυγούστου 2004 

 2008/35/EΚ - 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Πίνακας αντιστοιχίας  

Οδηγία 2002/95/EΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση 

- Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) 

Άρθρο 3 στοιχείο α) Άρθρο 3 στοιχείο α) 

Άρθρο 3 στοιχείο β) - 

- Άρθρο 3 στοιχεία β) έως ιε) 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 1 

- Άρθρο 4 παράγραφοι 3 έως 6 

Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 4 παράγραφος 7 

Άρθρο 4 παράγραφος 3 - 

- Άρθρο 4 παράγραφος 8 

- Άρθρο 5 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
εισαγωγική φράση 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) 

- 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
εισαγωγική φράση και πρώτη και τρίτη 
περίπτωση 

- Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερη 
περίπτωση 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο γ) 

- 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο - 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 2 
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- Άρθρο 5 παράγραφος 3 

Άρθρο 6 - 

- Άρθρα 6 έως 17 

Άρθρο 7 Άρθρο 18 

Άρθρο 8 Άρθρο 19 

Άρθρο 9 Άρθρο 20 

- Άρθρο 21 

Άρθρο 10 Άρθρο 22 

Άρθρο 11 Άρθρο 23 

- Παραρτήµατα Ι έως IV 

Παράρτηµα, σηµεία 1 έως 28 Παράρτηµα V, σηµεία 1 έως 28 

Παράρτηµα, σηµείο 29 πρώτο εδάφιο Παράρτηµα V, σηµείο 29 πρώτο εδάφιο 

Παράρτηµα, σηµείο 29 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 4 παράγραφος 2 

Παράρτηµα, σηµεία 30 έως 32 Παράρτηµα, σηµεία 30 έως 32 

- Παραρτήµατα VI έως IX 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Οδηγία σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό που καταργεί την οδηγία 2002/95/EΚ 

2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

Κεφάλαιο και άρθρο: 

Ποσό εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό για το εξεταζόµενο έτος: 

3. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

x Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 

 Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στις δαπάνες αλλά έχει τις 
ακόλουθες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα: 

(εκατ. ευρώ µε 1 δεκαδικό ψηφίο) 

  

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Έσοδα30 
 

Περίοδος 12 µηνών 
που αρχίζει στις 
ηη/µµ/εεεε 

[Έτος ν] 

Άρθρο … 

 

Επίπτωση στους ιδίους πόρους   

Άρθρο … 

 

Επίπτωση στους ιδίους πόρους   

 

Κατάσταση µετά τη δράση 

 [ν+1] [ν+2] [ν+3] [ν+4] [ν+5] 

                                                 
30 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (γεωργικές εισφορές, εισφορές ζάχαρης, δασµοί), τα 

αναγραφόµενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση των εξόδων 
είσπραξης, που ανέρχονται σε ποσοστό 25%. 
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Άρθρο … 

 

     

Άρθρο … 

 

     

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

… 

5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

… 


