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Τροπολογία 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να 
συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή μέσω ως πρώτη προτεραιότητα, 
της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(AHHE), και επιπλέον της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και άλλων μορφών αξιοποίησης των 
αποβλήτων αυτών, ώστε να μειωθεί η 
ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση 
και να συμβάλλει στην αποδοτική χρήση 
των πόρων. Παράλληλα επιδιώκεται η 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
όλων των φορέων που συμμετέχουν στον 
κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδείγματος 
χάριν, παραγωγών, διανομέων και 
καταναλωτών, και ιδίως των φορέων που 
σχετίζονται άμεσα με τη συλλογή και την 
επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ιδίως, η 
διαφορετική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο 
της αρχής της ευθύνης του παραγωγού 
ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 
ανομοιότητες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επιβάρυνση των 
φορέων οικονομικής εκμετάλλευσης. Η 
ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών 
σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 
υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο 
αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να 
καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να 
συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή μέσω ως πρώτη προτεραιότητα, 
της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(AHHE), και επιπλέον της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και άλλων μορφών αξιοποίησης των 
αποβλήτων αυτών, ώστε να μειωθεί η 
ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση 
και να συμβάλλει στην αποδοτική χρήση 
των πόρων και την αξιοποίηση πρώτων 
υλών στρατηγικής σημασίας. Παράλληλα 
επιδιώκεται η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των 
φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής 
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, παραδείγματος χάριν, 
παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, 
και ιδίως των φορέων που σχετίζονται 
άμεσα με τη συλλογή και την επεξεργασία 
των αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ιδίως, η 
διαφορετική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο 
της αρχής της ευθύνης του παραγωγού 
ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 
ανομοιότητες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επιβάρυνση των 
φορέων οικονομικής εκμετάλλευσης. Η 
ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών 
σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 
υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο 
αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να 
καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ΑΗΗΕ αποτελούν μια ευκαιρία οι πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας που περιέχονται σε 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα να επανεισαχθούν στη ροή υλικών.

Τροπολογία 43
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να 
συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή μέσω ως πρώτη προτεραιότητα, 
της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(AHHE), και επιπλέον της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και άλλων μορφών αξιοποίησης των
αποβλήτων αυτών, ώστε να μειωθεί η 
ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση 
και να συμβάλλει στην αποδοτική χρήση 
των πόρων. Παράλληλα επιδιώκεται η 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
όλων των φορέων που συμμετέχουν στον 
κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδείγματος 
χάριν, παραγωγών, διανομέων και 
καταναλωτών, και ιδίως των φορέων που 
σχετίζονται άμεσα με τη συλλογή και την 
επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ιδίως, η 
διαφορετική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο 
της αρχής της ευθύνης του παραγωγού 
ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 
ανομοιότητες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επιβάρυνση των 
φορέων οικονομικής εκμετάλλευσης. Η 
ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών 
σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 
υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο 
αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να 
καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. 

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να 
συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή μέσω ως πρώτη προτεραιότητα, 
της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(AHHE), και επιπλέον της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και άλλων μορφών αξιοποίησης των 
αποβλήτων αυτών, ώστε να μειωθεί η 
ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση 
και να συμβάλλει στην αποδοτική χρήση 
των πόρων. Παράλληλα επιδιώκεται η 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
όλων των φορέων που συμμετέχουν στον 
κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδείγματος 
χάριν, παραγωγών, διανομέων και 
καταναλωτών, και ιδίως των φορέων που 
σχετίζονται άμεσα με τη συλλογή και την 
επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ιδίως, η 
διαφορετική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο 
της αρχής της ευθύνης του παραγωγού 
ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 
ανομοιότητες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επιβάρυνση των 
φορέων οικονομικής εκμετάλλευσης. Η 
ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών 
σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 
υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο 
αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να 
καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και θα 
πρέπει να καταρτίζονται εναρμονισμένα 
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πρότυπα για τη συλλογή και το χειρισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εναρμονισμένα πρότυπα θα διευκόλυναν τη συλλογή και την επεξεργασία, ενώ θα 
συμβάλλουν επίσης στην καλύτερη παρακολούθηση και αναφορά.

Τροπολογία 44
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στο σύνολο του ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ιδιωτικής 
και εμπορικής χρήσης. Η παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να θίγει τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας της κοινότητας, οι 
οποίες προστατεύουν όλους όσους 
έρχονται σε επαφή με απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
ούτε να θίγει τις σχετικές κοινοτικές 
προδιαγραφές περί αποβλήτων, ιδίως της 
οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 
Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
καθώς και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, καθώς και τους 
κοινοτικούς κανόνες για τον σχεδιασμό 
προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2005/32/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για 
τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού για προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου καθώς και των οδηγιών 
96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στο σύνολο του ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ιδιωτικής 
και εμπορικής χρήσης. Η παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να θίγει τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας της κοινότητας, οι 
οποίες προστατεύουν όλους όσους 
έρχονται σε επαφή με απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
ούτε να θίγει τις σχετικές κοινοτικές 
προδιαγραφές περί αποβλήτων, ιδίως της 
οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 
Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
καθώς και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, καθώς και τους 
κοινοτικούς κανόνες για τον σχεδιασμό 
προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2005/32/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για 
τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού για προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου καθώς και των οδηγιών 
96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Από το πεδίο εφαρμογής θα 
πρέπει να εξαιρεθούν, μεταξύ άλλων, 
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μόνιμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
μεγάλης κλίμακας, καθώς αυτές είναι 
μόνιμα εγκατεστημένες και λειτουργούν 
συνεχώς σε ένα μέρος, εγκαθίστανται και 
απεγκαθίστανται από εξειδικευμένο 
προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν 
ρυθμιζόμενη ροή απόβλητων. Αυτό θα 
πρέπει να ισχύει κατ' αναλογία για 
σταθερές βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
μεγάλης κλίμακας, που είναι 
εγκατεστημένες προς λειτουργία σε 
συγκεκριμένο τόπο. Επίσης, θα πρέπει να 
αποκλειστούν  κινητά μηχανήματα τα 
οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
από επαγγελματίες χρήστες, δεδομένου 
ότι η αποσυναρμολόγηση και απόρριψη 
και αυτών γίνεται από εξειδικευμένο 
προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν 
ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τόσο οι μόνιμες εγκαταστάσεις και ο σταθερός βιομηχανικός εξοπλισμός, τα κινητά 
μηχανήματα αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες, καθώς και φωτοβολταϊκά αποτελούν 
ρυθμιζόμενες κατηγορίες αποβλήτων για τα οποία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να αποτεθούν 
δίχως διαχωρισμό και επεξεργασία.

Τροπολογία 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Από το πεδίο εφαρμογής Θα πρέπει 
να εξαιρεθούν εγκαταστάσεις 
συνδεδεμένες με κτίριο και προϊόντα για 
παραγωγή χρήσιμης και βιομηχανικής 
θερμότητας και κρύου ή ζεστού νερού, 
καθώς αυτά είναι μόνιμα εγκατεστημένα 
και λειτουργούν συνεχώς σε μία 
τοποθεσία, εγκαθίστανται και 
απεγκαθίστανται από εξειδικευμένο 
προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν 
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ρυθμιζόμενη ροή απόβλητων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συσκευές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κτιρίου, σχεδιάζονται από καταρτισμένους 
ειδικούς, εγκαθίστανται μόνιμα και σταθερά, διατηρούνται σε συνεχή λειτουργία, και μετά το 
τέλος της ωφέλιμης ζωής τους αποσυναρμολογούνται και αποθέτονται για ανακύκλωση.

Τροπολογία 46
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί μια 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και 
ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι 
αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της 
Κοινότητας, τόσο της υγείας του 
ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι 
καταναλωτές υποχρεούνται να 
συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως 
άνω συλλογής και θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα 
ΑΗΗΕ. Προς τούτο, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν οι προσήκουσες 
εγκαταστάσεις για την επιστροφή των 
ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσίων σημείων συλλογής, για την 
τουλάχιστον άνευ επιβαρύνσεως 
επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ 
μέρους των οικιακών χρηστών. Οι 
διανομείς καλούνται να παίξουν ένα 
σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην 
πετυχημένη συλλογή ΑΗΗΕ.

(13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί μια 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και 
ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι 
αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της 
Κοινότητας, τόσο της υγείας του 
ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι 
καταναλωτές υποχρεούνται να 
συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως 
άνω συλλογής και θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα 
ΑΗΗΕ. Προς τούτο, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν οι προσήκουσες 
εγκαταστάσεις για την επιστροφή των 
ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσίων σημείων συλλογής, για την 
τουλάχιστον άνευ επιβαρύνσεως 
επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ 
μέρους των οικιακών χρηστών. Οι 
διανομείς, οι δήμοι και οι φορείς 
ανακύκλωσης όλοι καλούνται να παίξουν 
ένα σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην 
πετυχημένη συλλογή ΑΗΗΕ και στην 
επεξεργασία, κι επομένως θα πρέπει να 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί να υπάρχει η απαίτηση από όλους τους 
φορείς ΑΗΗΕ που εμπλέκονται στη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ να φροντίζουν να 
συμμορφώνονται με αυτήν τη νομοθεσία.

Τροπολογία 47
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιλεγέν επίπεδο προστασίας και 
εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων 
της Κοινότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ 
ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, 
καθώς και για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την καθιέρωση 
αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, 
πρέπει να έχουν την υποχρέωση να 
επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής 
ΑΗΗΕ , ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού 
ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει 
ουσίες που καταστρέφουν το όζον και 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω 
των σοβαρών περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των 
υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί (EΚ) αριθ. 2037/2000 και (EΚ) 
αριθ. 842/2006 σε οικιακούς χρήστες. Από 
δεδομένα που περιλαμβάνονται στην 
εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη 
σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 
65% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην 
αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της 
ποσότητας αυτής καταλήγει πιθανώς σε 

(14) Προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιλεγέν επίπεδο προστασίας και 
εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων 
της Κοινότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ 
ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, 
καθώς και για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την καθιέρωση 
αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, 
πρέπει να έχουν την υποχρέωση να 
επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής 
ΑΗΗΕ , ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού 
ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει 
ουσίες που καταστρέφουν το όζον και 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω 
των σοβαρών περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των 
υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί (EΚ) αριθ. 2037/2000 και (EΚ) 
αριθ. 842/2006 σε οικιακούς χρήστες. Από 
δεδομένα που περιλαμβάνονται στην 
εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη 
σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 
65% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην 
αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της 
ποσότητας αυτής καταλήγει πιθανώς σε 
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ακατάλληλη επεξεργασία και παράνομες 
εξαγωγές. Από δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στην εκτίμηση 
επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, 
συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά, αλλά 
περισσότερο από το μισό της ποσότητας 
αυτής καταλήγει πιθανώς σε ακατάλληλη 
επεξεργασία και παράνομες εξαγωγές. Η 
κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων 
υλών και την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και, για να αποφευχθεί, 
είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος 
στόχος όσον αφορά τη συλλογή.

ακατάλληλη επεξεργασία και παράνομες 
εξαγωγές. Από δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στην εκτίμηση 
επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, 
συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά, αλλά 
περισσότερο από το μισό της ποσότητας 
αυτής καταλήγει πιθανώς σε ακατάλληλη 
επεξεργασία και παράνομες εξαγωγές. Η 
κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων 
υλών και την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και, για να αποφευχθεί, 
είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος 
στόχος όσον αφορά τη συλλογή. Είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί τα 
συστήματα συμμόρφωσης να προσφέρουν 
επαρκή και διαρκή αποζημίωση στις 
σχετικές τοπικές ή περιφερειακές αρχές 
για τυχόν δημοσιονομικά ή διοικητικά 
βάρη τα οποία θα απαιτηθούν, 
προκειμένου να εφαρμοστεί η παρούσα 
οδηγία σε βάθος χρόνου, παρά να 
λαμβάνεται οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό 
κατά την έναρξη της διαδικασίας 
εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς είναι αρμόδιοι να εξασφαλίζουν τη 
συλλογή ΑΗΗΕ. Τα συστήματα συμμόρφωσης πρέπει επομένως να προβλέπουν επαρκή 
αποζημίωση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της οδηγίας και όχι απλά να προσφέρουν μια 
εφάπαξ ή περιστασιακή αποζημίωση.

Τροπολογία 48
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να επιτευχθεί το (14) Προκειμένου να επιτευχθεί το 
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επιλεγέν επίπεδο προστασίας και 
εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων 
της Κοινότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ 
ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, 
καθώς και για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την καθιέρωση 
αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, 
πρέπει να έχουν την υποχρέωση να 
επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής 
ΑΗΗΕ , ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού 
ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει 
ουσίες που καταστρέφουν το όζον και 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω 
των σοβαρών περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των 
υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί (EΚ) αριθ. 2037/2000 και (EΚ) 
αριθ. 842/2006. Από δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στην εκτίμηση 
επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, 
συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά, αλλά 
περισσότερο από το μισό της ποσότητας 
αυτής καταλήγει πιθανώς σε ακατάλληλη 
επεξεργασία και παράνομες εξαγωγές. Η 
κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων 
υλών και την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και, για να αποφευχθεί, 
είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος 
στόχος όσον αφορά τη συλλογή.

επιλεγέν επίπεδο προστασίας και 
εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων 
της Κοινότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ 
ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, 
καθώς και για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την καθιέρωση 
αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, 
πρέπει να έχουν την υποχρέωση να 
επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής 
ΑΗΗΕ , ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού 
ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει 
ουσίες που καταστρέφουν το όζον και 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω 
των σοβαρών περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των 
υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί (EΚ) αριθ. 2037/2000 και (EΚ) 
αριθ. 842/2006. Από δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στην εκτίμηση 
επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, 
συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά, αλλά 
περισσότερο από το μισό της ποσότητας 
αυτής καταλήγει πιθανώς σε ακατάλληλη 
επεξεργασία και παράνομες εξαγωγές, ή 
υποβάλλεται σε ορθή επεξεργασία αλλά οι 
επεξεργασμένες ποσότητες δεν 
αναφέρθηκαν. Η κατάσταση αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων 
δευτερογενών πρώτων υλών, υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος και την παροχή 
αντιφατικών δεδομένων. Για να 
αποφευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να 
τεθεί ένας φιλόδοξος στόχος συλλογής, 
ώστε να υποχρεωθούν όλοι οι φορείς που 
συλλέγουν ΑΗΗΕ να εξασφαλίσουν την 
περιβαλλοντικά ορθή του επεξεργασία, 
και να απαιτείται να αναφέρουν τους 
όγκους που συλλέγουν, διακινούν και 
επεξεργάζονται. Έχει καθοριστική 
σημασία τα κράτη μέλη να μεριμνούν για 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
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οδηγίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους 
ελέγχους των μεταχειρισμένων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
που μεταφέρονται εκτός της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο που βελτιώνει την πρόταση του εισηγητή, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συλλογής 
δεδομένων, της αποτελεσματικής εφαρμογής και της ένταξης των φορέων που εμπλέκονται στη 
συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ.

Τροπολογία 49
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η αξιοποίηση, η προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 
του εξοπλισμού μπορούν να 
συνυπολογίζονται στους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας, μόνον εφόσον η εν λόγω 
αξιοποίηση, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν 
αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον 
εξοπλισμό νομοθετικές διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών 

(17) Η αξιοποίηση, η προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 
του εξοπλισμού μπορούν να 
συνυπολογίζονται στους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας, μόνον εφόσον η εν λόγω 
αξιοποίηση, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν 
αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον 
εξοπλισμό νομοθετικές διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών  
Η εξασφάλιση ορθής αξιοποίησης και 
προετοιμασίας για την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση του εξοπλισμού θα 
δικαιολογεί την ορθή διαχείριση των 
πόρων και θα βελτιώσει την τροφοδοσία 
πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκείνες οι διεργασίες είναι σημαντικά κανάλια για την αξιοποίηση πόρων και έχει ζωτική 
σημασία να διεξάγονται κατά ορθό τρόπο.



PE439.856v01-00 12/107 AM\808628EL.doc

EL

Τροπολογία 50
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 
τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει 
να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και 
την επεξεργασία, την αξιοποίηση  και τη 
διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
αναλαμβάνουν πλήρως τη συλλογή των 
ΑΗΗΕ, ιδίως χρηματοδοτώντας τη 
συλλογή τους από ολόκληρη την αλυσίδα 
αποβλήτων , συμπεριλαμβανομένων των 
νοικοκυριών, ώστε να αποτραπεί η 
διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ 
σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης 
και σε παράνομες εξαγωγές, να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
με την εναρμόνιση ανά την ΕΕ της εκ 
μέρους των παραγωγών χρηματοδότησης 
και να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη 
συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων 
από τους φορολογούμενους στους 
καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Προκειμένου να 
αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, 
κάθε παραγωγός θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των 
αποβλήτων από τα δικά του προϊόντα. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να μπορεί να 
επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την 
υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός θα πρέπει, όταν διαθέτει ένα 
προϊόν στην αγορά, να παρέχει οικονομική 
εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 
των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην 
επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 
τουλάχιστον δωρεάν. Κατά συνέπεια, οι 
παραγωγοί θα πρέπει να χρηματοδοτούν σε 
ολόκληρη την αλυσίδα των αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων, 
την αποκομιδή από τις εγκαταστάσεις 
συλλογής, καθώς και την επεξεργασία, την 
αξιοποίηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση 
ΑΗΗΕ να συμβάλουν στην επίτευξη του 
στόχου της οδηγίας, ώστε να αποτραπεί η 
διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ 
σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης 
και σε παράνομες εξαγωγές. Προκειμένου
η δαπάνη για τη συλλογή των 
συγκεκριμένων αποβλήτων να 
μετακυλιστεί από τους φορολογούμενους 
στους καταναλωτές ηλεκτρικού και ΗΗΕ 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παροτρύνουν τους παραγωγούς να 
υποβάλλουν σε επεξεργασία όλα τα 
συλλεγόμενα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί η κατάλληλη 
επεξεργασία, οι καταναλωτές έχουν την 
ευθύνη της παράδοσης του ΗΕΕ που 
φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 
σε εγκαταστάσεις συλλογής. Προκειμένου 
να αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, 
κάθε παραγωγός θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των 
αποβλήτων από τα δικά του προϊόντα. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να μπορεί να 
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εναπομένοντες παραγωγούς. Την ευθύνη 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των 
ιστορικών αποβλήτων θα πρέπει να 
μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των παραγωγών προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά. 

επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την 
υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός θα πρέπει, όταν διαθέτει ένα 
προϊόν στην αγορά, να παρέχει οικονομική 
εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 
των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην 
επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 
εναπομένοντες παραγωγούς. Την ευθύνη 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των 
ιστορικών αποβλήτων θα πρέπει να 
μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των παραγωγών προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 51
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 
τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει 
να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και 
την επεξεργασία, την αξιοποίηση  και τη 
διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
αναλαμβάνουν πλήρως τη συλλογή των 
ΑΗΗΕ, ιδίως χρηματοδοτώντας τη 
συλλογή τους από ολόκληρη την αλυσίδα 
αποβλήτων , συμπεριλαμβανομένων των 

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 
τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει 
να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και 
την επεξεργασία, την αξιοποίηση  και τη 
διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
αναλαμβάνουν πλήρως τη συλλογή των 
ΑΗΗΕ, ιδίως χρηματοδοτώντας τη 
συλλογή τους από ολόκληρη την αλυσίδα 
αποβλήτων , συμπεριλαμβανομένων των 
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νοικοκυριών, ώστε να αποτραπεί η 
διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ 
σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης 
και σε παράνομες εξαγωγές, να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
με την εναρμόνιση ανά την ΕΕ της εκ 
μέρους των παραγωγών χρηματοδότησης 
και να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη 
συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων 
από τους φορολογούμενους στους 
καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Προκειμένου να 
αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, 
κάθε παραγωγός θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των 
αποβλήτων από τα δικά του προϊόντα. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να μπορεί να 
επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την 
υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός θα πρέπει, όταν διαθέτει ένα 
προϊόν στην αγορά, να παρέχει οικονομική 
εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 
των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην 
επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 
εναπομένοντες παραγωγούς. Την ευθύνη 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των 
ιστορικών αποβλήτων θα πρέπει να 
μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των παραγωγών προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά.

νοικοκυριών, ώστε να αποτραπεί η 
διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ 
σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης 
και σε παράνομες εξαγωγές, να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
με την εναρμόνιση ανά την ΕΕ της εκ 
μέρους των παραγωγών χρηματοδότησης 
και να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη 
συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων 
από τους φορολογούμενους στους 
καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Προκειμένου να 
αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, 
κάθε παραγωγός θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των 
αποβλήτων από τα δικά του προϊόντα. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να μπορεί να 
επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την 
υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός, ή τρίτο συμβαλλόμενο μέρος 
εξ ονόματός του, θα πρέπει, όταν διαθέτει 
ένα προϊόν στην αγορά, να παρέχει 
οικονομική εγγύηση ώστε το κόστος της 
διαχείρισης των ΑΗΗΕ από ορφανά 
προϊόντα να μην επιβαρύνει την κοινωνία 
ή τους εναπομένοντες παραγωγούς. Την 
ευθύνη για τη χρηματοδότηση της 
διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων θα 
πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί 
στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των παραγωγών προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διορθώνει μια στρέβλωση στην ερμηνεία της οδηγίας από μια μειοψηφία κρατών μελών, και 
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ιδιαίτερα από το ΗΒ, το οποίο αποτρέπει τους παραγωγούς να μπορούν να αναλάβουν πλήρως 
την ευθύνη της διαχείρισης των ΑΗΗΕ τους και να εξασφαλίζουν αυτό να πράττεται αποδοτικά 
και οικονομικά.

Τροπολογία 52
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 
τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει 
να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και 
την επεξεργασία, την αξιοποίηση  και τη 
διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
αναλαμβάνουν πλήρως τη συλλογή των 
ΑΗΗΕ, ιδίως χρηματοδοτώντας τη 
συλλογή τους από ολόκληρη την αλυσίδα 
αποβλήτων , συμπεριλαμβανομένων των 
νοικοκυριών, ώστε να αποτραπεί η 
διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ 
σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης 
και σε παράνομες εξαγωγές, να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
με την εναρμόνιση ανά την ΕΕ της εκ 
μέρους των παραγωγών χρηματοδότησης 
και να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη 
συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων 
από τους φορολογούμενους στους 
καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Προκειμένου να 
αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, 
κάθε παραγωγός θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των 
αποβλήτων από τα δικά του προϊόντα. Ο 
παραγωγός θα πρέπει να μπορεί να 
επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την 
υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός θα πρέπει, όταν διαθέτει ένα 

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 
τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί θα 
πρέπει να χρηματοδοτούν την αποκομιδή 
από τις εγκαταστάσεις συλλογής, καθώς 
και την επεξεργασία, την αξιοποίηση και 
τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαχείριση ΑΗΗΕ να 
συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της 
οδηγίας, ώστε να αποτραπεί η διοχέτευση 
χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ σε 
επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης και 
σε παράνομες εξαγωγές. Όλα τα ΑΗΗΕ 
που συλλέγονται από όλους τους 
συμμετέχοντες θα πρέπει να 
συνυπολογίζονται και να καταγράφονται. 
Προκειμένου η δαπάνη για τη συλλογή των 
συγκεκριμένων αποβλήτων να 
μετακυλιστεί από τους φορολογούμενους 
στους καταναλωτές ηλεκτρικού και ΗΗΕ 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παροτρύνουν τους παραγωγούς να 
υποβάλλουν σε επεξεργασία όλα τα 
συλλεγόμενα ΑΗΗΕ τα οποία 
παραλαμβάνουν δωρεάν από συλλέκτες 
ΑΗΗΕ. Εάν οι οικονομικοί παράγοντες 
επιλέξουν να μην παραδίδουν τα ΑΗΗΕ 
δωρεάν και επεξεργάζονται τα ΑΗΗΕ 
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση 
ενός παραγωγού ή φορέα ευθύνης 
παραγωγού, είτε υπάρχει κάποιο καθαρό 
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προϊόν στην αγορά, να παρέχει οικονομική 
εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 
των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην 
επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 
εναπομένοντες παραγωγούς. Την ευθύνη 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των 
ιστορικών αποβλήτων θα πρέπει να 
μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των παραγωγών προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά.

κόστος είτε καθαρή πίστωση μετά τη 
συλλογή, τη μεταφορά και την 
επεξεργασία, οι παραγωγοί δεν θα 
απαιτείται σε αυτήν την περίπτωση να 
χρηματοδοτούν τυχόν κόστος για αυτά τα 
ΑΗΗΕ. Προκειμένου να είναι δυνατή η 
κατάλληλη επεξεργασία, οι καταναλωτές 
έχουν την ευθύνη της παράδοσης του 
ΗΕΕ που φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης 
ζωής του σε εγκαταστάσεις συλλογής.
Προκειμένου να αποκομισθούν τα μέγιστα 
δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης 
του παραγωγού, κάθε παραγωγός θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
χρηματοδότηση των αποβλήτων από τα 
δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός θα πρέπει 
να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει 
την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός θα πρέπει, όταν διαθέτει ένα 
προϊόν στην αγορά, να παρέχει οικονομική 
εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 
των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην 
επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 
εναπομένοντες παραγωγούς. Την ευθύνη 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των 
ιστορικών αποβλήτων θα πρέπει να 
μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των παραγωγών προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την πρόταση του εισηγητή και διορθώνει μια στρέβλωση στην ερμηνεία της 
οδηγίας από μια μειοψηφία κρατών μελών, και ιδιαίτερα από το ΗΒ, το οποίο αποτρέπει τους 
κατασκευαστές να μπορούν να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη της διαχείρισης του ΑΗΗΕ τους 
ή να εξασφαλίζουν αυτό να πράττεται αποδοτικά και οικονομικά.
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Τροπολογία 53
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 
τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει 
επομένως να χρηματοδοτούν τη συλλογή, 
καθώς και την επεξεργασία, την 
αξιοποίηση  και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
παραγωγούς να αναλαμβάνουν πλήρως τη 
συλλογή των ΑΗΗΕ, ιδίως 
χρηματοδοτώντας τη συλλογή τους από 
ολόκληρη την αλυσίδα αποβλήτων , 
συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, 
ώστε να αποτραπεί η διοχέτευση χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ σε επεξεργασία 
κατώτερη της βέλτιστης και σε παράνομες 
εξαγωγές, να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού με την εναρμόνιση ανά την 
ΕΕ της εκ μέρους των παραγωγών 
χρηματοδότησης και να μετακυλιστεί η 
δαπάνη για τη συλλογή των 
συγκεκριμένων αποβλήτων από τους 
φορολογούμενους στους καταναλωτές 
ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Προκειμένου να αποκομισθούν 
τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της 
ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
χρηματοδότηση των αποβλήτων από τα 
δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός θα πρέπει 
να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει 
την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός θα πρέπει, όταν διαθέτει ένα 
προϊόν στην αγορά, να παρέχει οικονομική 
εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 
των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην 
επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 
τουλάχιστον δωρεάν. Κατά συνέπεια, οι 
παραγωγοί θα πρέπει να χρηματοδοτούν 
την αποκομιδή από τις εγκαταστάσεις 
συλλογής, καθώς και την επεξεργασία, την 
αξιοποίηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν οι 
παραγωγοί να αναλαμβάνουν πλήρως τη 
συλλογή των ΑΗΗΕ, ιδίως 
χρηματοδοτώντας τη συλλογή τους από 
ολόκληρη την αλυσίδα αποβλήτων , 
συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, 
ώστε να αποτραπεί η διοχέτευση χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ σε επεξεργασία 
κατώτερη της βέλτιστης και σε παράνομες 
εξαγωγές, να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού με την εναρμόνιση ανά την 
ΕΕ της εκ μέρους των παραγωγών 
χρηματοδότησης και να μετακυλιστεί η 
δαπάνη για τη συλλογή των 
συγκεκριμένων αποβλήτων από τους 
φορολογούμενους στους καταναλωτές 
ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Προκειμένου να αποκομισθούν 
τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της 
ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
χρηματοδότηση των αποβλήτων από τα 
δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός θα πρέπει 
να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει 
την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε ένα συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός θα πρέπει, όταν διαθέτει ένα 
προϊόν στην αγορά, να παρέχει οικονομική 
εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 
των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην 
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εναπομένοντες παραγωγούς. Την ευθύνη 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των 
ιστορικών αποβλήτων θα πρέπει να 
μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των παραγωγών προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά.

επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 
εναπομένοντες παραγωγούς. Την ευθύνη 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των 
ιστορικών αποβλήτων θα πρέπει να 
μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των παραγωγών προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής, των εισαγωγέων και 
των νεοεισερχομένων στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική ευθύνη των παραγωγών θα πρέπει να ξεκινά από τη στιγμή που ο καταναλωτής 
απορρίπτει το ηλεκτρονικό προϊόν, πράγμα το οποίο συμβαίνει εν γένει στο νοικοκυριό. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να αποφύγει να επιτρέψει διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή της 
ευθύνης του παραγωγού για τους ανωτέρω λόγους και τη βέλτιστη διαχείριση των ΑΗΗΕ.

Τροπολογία 54
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Είναι ανεπαρκής η ενημέρωση 
σχετικά με τη χρήση νανο-υλικών σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν 
τη χρήση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ορθή 
επεξεργασία ΑΗΗΕ που περιέχουν νανο-
υλικά. Οι παραγωγοί θα πρέπει να 
προσφέρουν σχετική ενημέρωση σε σχέση 
με τη χρήση νανο-υλικών στα προϊόντα 
τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
ώστε να είναι δυνατή η σωστή 
επεξεργασία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 15 περί ΑΗΗΕ ορίζει ότι οι παραγωγοί προσφέρουν πληροφορίες για διάφορα 
συστατικά και υλικά ΗΗΕ, καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευάσματος 
στον ΗΗΕ σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Το αυτό θα πρέπει να ισχύει για νανο-υλικά σε 
ΗΗΕ.

Τροπολογία 55
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η προσαρμογή ορισμένων διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο, η επιλεκτική 
επεξεργασία υλικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων των ΑΗΗΕ, 
οι τεχνικές απαιτήσεις για τη συλλογή, 
την αποθήκευση και την επεξεργασία των 
ΑΗΗΕ και το σύμβολο σήμανσης των 
ΗΗΕ, θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
διαδικασίας επιτροπής.

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, 
κανόνες και γενικές αρχές αναφορικά με 
μηχανισμούς ελέγχου, από τα κράτη μέλη, 
της άσκησης από πλευράς της Επιτροπής 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων πρέπει να 
θεσπίζονται εκ των προτέρων από έναν 
κανονισμό που θεσπίζεται σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία. 
Εκκρεμούσης της θέσπισης αυτού του 
νέου κανονισμού και δεδομένης της 
ανάγκης θέσπισης και εφαρμογής το 
ταχύτερο δυνατό αυτής της οδηγίας, ο 
έλεγχος από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ 
της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή, στο μέτρο που αυτές οι 
διατάξεις παραμένουν συμβατές με τις 
Συνθήκες που τροποποιήθηκαν. Οι 
παραπομπές σε αυτές τις διατάξεις θα 
πρέπει, εντούτοις, να αντικατασταθούν 
από παραπομπές στους κανόνες και τις 
αρχές που παρατίθενται στο νέο 
κανονισμό μόλις αυτός ο κανονισμός 
τίθεται σε ισχύ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλιά λεγόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη 
νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 56
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Προκειμένου να μειωθούν τα 
εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει 
να περιοριστεί, με την τυποποίηση των 
διαδικασιών καταχώρησης και υποβολής 
εκθέσεων και την αποφυγή της επιβολής 
πολλαπλών τελών για πολλαπλές 
καταχωρήσεις σε μεμονωμένα κράτη 
μέλη. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
καταργηθεί η απαίτηση για ένα νόμιμο 
τόπο διαμονής σε κάθε κράτος μέλος, για 
τη διάθεση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού στην αγορά, και να αρκεί ο 
ορισμός τοπικού αντιπροσώπου. Για την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας 
νομοθεσίας, θα πρέπει να είναι εφικτό τα 
κράτη μέλη να προσδιορίζουν τον 
παραγωγό που φέρει την ευθύνη για το 
προϊόν και να εντοπίζουν την αλυσίδα 
τροφοδοσίας από τον τελικό διανομέα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε 
ένας διανομέας που διαθέτει εξοπλισμό 
για πρώτη φορά στην αγορά μιας εθνικής 
επικράτειας από χώρες εντός της 
Κοινότητας (ενδοκοινοτικό εμπόριο) είτε 
να συνάπτει συμφωνητικό με τον 
παραγωγό είτε να εξασφαλίζει την
καταχώρηση και τη χρηματοδότηση της 
διαχείρισης των ΑΗΗΕ που προέρχονται 
από το συγκεκριμένο εξοπλισμό.



AM\808628EL.doc 21/107 PE439.856v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσθετο κείμενο που συμπληρώνει τις προτάσεις του Εισηγητή. Αποσκοπεί να προάγει την 
εναρμόνιση της καταχώρησης και της υποβολής στοιχείων και να παροτρύνει τη 
διαλειτουργικότητα των εθνικών μητρώων για να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και να τεθούν 
υπό έλεγχο οι «τζαμπατζήδες».

Τροπολογία 57
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί για την προσαρμογή των 
παραρτημάτων και κατάρτιση των 
απαραίτητων εκτελεστικών κανόνων. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρα 
γενικής εμβέλειας και έχουν σχεδιασθεί 
για την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, 
μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή της με 
νέα μη ουσιώδη στοιχεία, τα μέτρα αυτά 
πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου.

(27) Προκειμένου να επιτραπεί οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας να 
προσαρμοστούν στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και να θεσπιστούν 
άλλα απαραίτητα μέτρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για τη θέσπιση 
ανατεθειμένων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 όσον αφορά την προσαρμογή 
παραρτημάτων και κανόνων για την 
παρακολούθηση της τήρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλιά λεγόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη 
νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 58
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία 
αποσκοπούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, 
στο να αποφευχθούν ή να περιοριστούν οι 
βλαβερές συνέπειες της σύνθεσης και 
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να μειωθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των 
πόρων και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 
της χρήσης των πόρων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία 
αποσκοπούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, 
στο να αποφευχθούν ή να περιοριστούν οι 
βλαβερές συνέπειες της σύνθεσης και 
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να μειωθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των 
πόρων και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 
της χρήσης των πόρων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για 
τα απόβλητα1. Η οδηγία συμβάλλει στη 
βιώσιμη παραγωγή και αξιοποίηση, 
βελτιώνοντας τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
όλων των φορέων που συμμετέχουν στον 
κύκλο ζωής ενός προϊόντος.
1ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει διαγράψει την αναφορά στις αρχές της οδηγίας περί αποβλήτων, η οποία 
καθορίζει μεταξύ άλλων μια φιλική προς το περιβάλλον ιεράρχηση των αποβλήτων σε πέντε 
στάδια, και την περιέλαβε στην αιτιολογική σκέψη 7.
Η Οδηγία ΑΗΗΕ του 2003 προβλέπει τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων όλων των 
φορέων που συμμετέχουν σε ΗΗΕ ή ΑΗΗΕ σε μια σχετική προσέγγιση πλήρους κύκλου ζωής.  
Η πτυχή αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και συνεπώς δεν θα διαγραφεί από το άρθρο 1.
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Τροπολογία 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή 
μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων 
από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο 
της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας 
την αποδοτικότητά της. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή 
μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων 
από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο 
της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας 
την αποδοτικότητά της, σύμφωνα με τα 
άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 
Συμβάλλει επίσης στη βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή βελτιώνοντας 
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όλων των 
φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο 
ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει μεταφέρει την παραπομπή στις αρχές που κατοχυρώνονται στην οδηγία 
πλαίσιο περί των στερεών αποβλήτων (το στόχο της πρόληψης των αποβλήτων και την 
ιεράρχηση των αποβλήτων εισάγοντας μια σειρά προτεραιότητας ανάμεσα σε επιλογές 
διαχείρισης αποβλήτων ανάλογα με τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά τους οφέλη) στην αιτιολογική 
σκέψη 7. Δεδομένου ότι η αρχική οδηγία περί ΑΗΗΕ επέμενε στη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των φορέων που ασχολούνται είτε με ΗΗΕ είτε με ΑΗΗΕ, 
σε σχέση με τον κύκλο ζωής, θα πρέπει να διατηρηθεί ρητά και γι’ αυτό, το αντικείμενο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ρητά τις πτυχές της παρούσας οδηγίας που δεν συνδέονται με τα 
απόβλητα. 



PE439.856v01-00 24/107 AM\808628EL.doc

EL

Τροπολογία 60
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή 
μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων 
από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο 
της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας 
την αποδοτικότητά της. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή 
μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων 
από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
και περιορίζοντας το συνολικό αρνητικό
αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και 
βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιοριστούν και να μηδενιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 61
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 
υπάγεται στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ 
(περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών).

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 
υπάγεται στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι.Α της παρούσας οδηγίας
και στα ΑΗΗΕ που παράγονται από 
τέτοιο εξοπλισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια στην ίδια την 
οδηγία ΑΗΗΕ, χωρίς καμία δια-παραπομπή σε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, ώστε να αποφευχθεί τυχόν νομική αβεβαιότητα.
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Τροπολογία 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Εξοπλισμός 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. 

β) Εξοπλισμός ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως 
τμήμα ενός τελικού προϊόντος πέραν του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ή τμήμα 
μιας μόνιμης εγκατάστασης, και ο οποίος 
μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του 
μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικές σχέσεις δεν 
θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών: Πρώτον, η περιβαλλοντική τους 
συνάφεια δεν έχει εκτιμηθεί ως σημαντική στις προπαρασκευαστικές μελέτες της Επιτροπής, και 
δεύτερον, τέτοιος εξοπλισμός δεν καταλήγει επίσης στη ροή αστικών αποβλήτων.

Τροπολογία 63
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Εξοπλισμός 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. 

β) Εξοπλισμός ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως 
τμήμα ενός τελικού προϊόντος πέραν του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ή τμήμα 
μιας μόνιμης εγκατάστασης, και ο οποίος 
μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του 
μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
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εξοπλισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα B2B που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικές σχέσεις δεν θα πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας: πρώτον, η περιβαλλοντική τους συνάφεια δεν έχει εκτιμηθεί 
ως σημαντική στις προπαρασκευαστικές μελέτες της Επιτροπής, και δεύτερον, τέτοιος 
εξοπλισμός δεν καταλήγει επίσης στη ροή αστικών αποβλήτων.

Τροπολογία 64
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Εξοπλισμός 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. 

β) Εξοπλισμός ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας, και ο οποίος 
μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του 
μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού και επομένως δεν συνιστά 
τελικό προϊόν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι, ιδιαίτερα, η ορθή συλλογή και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις τοποθετούνται και απεγκαθίστανται 
από ειδικευμένο προσωπικό. Αντιπροσωπεύουν μια ξεχωριστή ροή αποβλήτων η οποία ήδη 
αντιμετωπίζεται. Τέτοιος εξοπλισμός δεν εισέρχεται στις ροές αστικών αποβλήτων.
Η οδηγία δεν θα ισχύει για εξοπλισμό μεταφορών, είτε επιβατικών είτε εμπορευματικών. Αυτή η 
κατηγορία προϊόντων έχει εξαιρεθεί από την οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού.  Επίσης, η 
οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αντιστοιχεί σε ΑΗΗΕ και τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών αλλά για αυτοκίνητα και αυτό θα δημιουργούσε 
νομική αλληλοεπικάλυψη.
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Τροπολογία 65
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 — παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) μόνιμες εγκαταστάσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι, ιδιαίτερα, η ορθή συλλογή και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις τοποθετούνται και απεγκαθίστανται 
από ειδικευμένο προσωπικό. Αντιπροσωπεύουν μια ξεχωριστή ροή αποβλήτων η οποία ήδη 
αντιμετωπίζεται. Τέτοιος εξοπλισμός δεν εισέρχεται στις ροές αστικών αποβλήτων.
Η οδηγία δεν θα ισχύει για εξοπλισμό μεταφορών, είτε επιβατικών είτε εμπορευματικών. Αυτή η 
κατηγορία προϊόντων έχει εξαιρεθεί από την οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού.  Επίσης, η 
οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αντιστοιχεί σε ΑΗΗΕ και τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών αλλά για αυτοκίνητα και αυτό θα δημιουργούσε 
νομική αλληλοεπικάλυψη.

Τροπολογία 66
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) επιβατικά και εμπορευματικά 
μεταφορικά μέσα

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι, ιδιαίτερα, η ορθή συλλογή και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις τοποθετούνται και απεγκαθίστανται 
από ειδικευμένο προσωπικό. Αντιπροσωπεύουν μια ξεχωριστή ροή αποβλήτων η οποία ήδη 
αντιμετωπίζεται. Τέτοιος εξοπλισμός δεν εισέρχεται στις ροές αστικών αποβλήτων.
Η οδηγία δεν θα ισχύει για εξοπλισμό μεταφορών, είτε επιβατικών είτε εμπορευματικών. Αυτή η 
κατηγορία προϊόντων έχει εξαιρεθεί από την οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού.  Επίσης, η 
οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αντιστοιχεί σε ΑΗΗΕ και τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών αλλά για αυτοκίνητα και αυτό θα δημιουργούσε 
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νομική αλληλοεπικάλυψη.

Τροπολογία 67
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) μεγάλης κλίμακας μόνιμες 
βιομηχανικές ή εμπορικές εγκαταστάσεις 
και σταθερά βιομηχανικά εργαλεία 
μεγάλης κλίμακας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι κυρίως τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να 
συλλέγονται και να διατίθενται προσηκόντως. Μόνιμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης 
κλίμακας και σταθερά βιομηχανικά εργαλεία εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων.  
Για το λόγο αυτό, τα συστήματα και τα εργαλεία αυτά δεν εμπίπτουν ακόμη κι έως τώρα στο 
πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας επί του παρόντος οδηγίας 2002/96/ΕΚ.

Τροπολογία 68
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 - στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) κινητός εξοπλισμός για αποκλειστική 
χρήση από επαγγελματίες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι κυρίως τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να 
συλλέγονται και να διατίθενται προσηκόντως. Ο κινητός εξοπλισμός για αποκλειστική χρήση 
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από επαγγελματίες  εγκαθίσταται και απεγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό. Στην 
προκειμένη περίπτωση υπάρχει ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων.  Για το λόγο αυτό, ο εξοπλισμός 
και τα εργαλεία αυτά δεν εμπίπτουν ακόμη κι έως τώρα στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας επί 
του παρόντος οδηγίας 2002/96/ΕΚ.

Τροπολογία 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) μόνιμες εγκαταστάσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Συσκευές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κτιρίου καθώς και οι συσκευές καταγραφής 
τους που μετρούν την κατανάλωση, σχεδιάζονται από καταρτισμένους ειδικούς, εγκαθίστανται 
μόνιμα και σταθερά, διατηρούνται σε συνεχή λειτουργία και μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής 
τους αποσυναρμολογούνται και αποθέτονται για ανακύκλωση.

Τροπολογία 70
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
και ανά πενταετία εφεξής,  η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας, ιδιαίτερα το αν θα πρέπει να 
ενταχθούν σε αυτό και οι φωτοβολταϊκές 
μονάδες. Η έκθεση για τις φωτοβολταϊκές 
μονάδες θα εκτιμά ιδιαίτερα τα 
αποτελεσματικά ποσοστά συλλογής και 
ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται. Με 
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βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή 
υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, σχετική 
πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής είναι αναγκαία, δεδομένου ότι η οδηγία έχει επεκταθεί, 
ώστε να περιλάβει όλον τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επιπλέον, πρέπει να 
εξεταστεί τι μέρος της συνολικής παραγωγής καλύπτεται από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην 
εθελοντική περιβαλλοντική συμφωνία για τον κύκλο των φωτοβολταϊκών και εάν ο στόχος της 
ανακύκλωσης του 85% των φωτοβολταϊκών μονάδων επιτυγχάνεται. Ο αποκλεισμός του πεδίου 
εφαρμογής θα πρέπει να διατηρηθεί μόνο εάν η εθελοντική συμφωνία αποδειχθεί ότι αποδίδει 
τουλάχιστον εξίσου καλά με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Τροπολογία 71
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) μόνιμες εγκαταστάσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μόνιμες εγκαταστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ηλεκτρικές πόρτες και ανελκυστήρες, 
στοιχεία προοριζόμενα για μόνιμη χρήση τα οποία αποτελούν τμήμα του ιστού ενός κτιρίου και 
συχνά απαιτούμενα για να πληρούνται διάφορες προδιαγραφές ασφάλειας. ΔΕΝ 
συμπεριλαμβάνουν τηλεοράσεις στερεωμένες σε τοίχους ή άλλα στοιχεία περισσότερο 
προσωρινής φύσης.
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Τροπολογία 72
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ΑΗΗΕ ταξινομούνται ως απόβλητα 
οικιακής προέλευσης ή ως απόβλητα από 
άλλους χρήστες πλην των οικιακών. 
Θεσπίζεται η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ 
στις κατηγορίες αυτές. Το μέτρο αυτό, 
που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζεται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 3. Η εν λόγω 
κατάταξη βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο 
μερίδιο των πωλήσεων εξοπλισμού που 
αντιστοιχεί στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις.

4. Τα ΑΗΗΕ ταξινομούνται ως απόβλητα 
οικιακής προέλευσης ή ως απόβλητα από 
άλλους χρήστες πλην των οικιακών. Οι 
παραγωγοί θα δηλώνουν ΗΗΕ που 
πωλούνται σε οικιακούς χρήστες ή 
πωλούνται σε άλλους χρήστες πλην των 
οικιακών, όταν ένα προϊόν κυκλοφορεί 
στην αγορά με βάση τον τελικό χρήστη 
στον οποίο προορίζεται το προϊόν 
σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

α) Στοιχεία με τη μορφή υπογεγραμμένης 
σύμβασης ανάμεσα στον επιχειρηματία 
χρήστη και τον Παραγωγό (ή που εν μέρει 
εκπροσωπεί τον παραγωγό π.χ. 
συμβεβλημένος μεταπωλητής), η οποία 
σαφώς αναθέτει ευθύνες ανάληψης του 
κόστους συλλογής και επεξεργασίας στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής, 
εξασφαλίζοντας ότι ο ΗΗΕ δεν θα 
διατεθεί μέσω ρευμάτων αστικών 
αποβλήτων, ή
β) ΗΗΕ ο οποίος λόγω των 
χαρακτηριστικών του δεν 
χρησιμοποιείται από οικιακούς χρήστες 
και ως εκ τούτου δεν θα διατεθεί μέσω 
των ρευμάτων αστικών αποβλήτων. Αυτό 
το κριτήριο θα πρέπει να υποστηρίζεται 
τουλάχιστον από ένα από τα εξής 
κριτήρια:
i. ΗΗΕ ο οποίος αξιοποιείται από 
εξειδικευμένο λογισμικό όπως για 
παράδειγμα ένα λειτουργικό σύστημα ή 
περιβάλλον το οποίο απαιτεί ειδική 
διαμόρφωση για επαγγελματική χρήση.
ii. ΗΗΕ ο οποίος αξιοποιείται σε μια 
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τάση ή με κατανάλωση ισχύος εκτός του 
εύρους που διατίθεται για οικιακή χρήση
iii. ΗΗΕ ο οποίος απαιτεί άδειες 
λειτουργίας, π.χ. Σταθμούς Βάσης που 
απαιτούν την άδεια της ρυθμιστικής 
αρχής τηλεπικοινωνιών
iv. ΗΗΕ μεγάλου μεγέθους ή βάρους που 
απαιτεί τοποθέτηση και απεγκατάσταση 
ή μεταφορά από ειδικούς 
v. ΗΗΕ που απαιτεί επαγγελματικό 
περιβάλλον ή/και επαγγελματική 
κατάρτιση (π.χ. ιατρικός ακτινολογικός 
εξοπλισμός)
vi. ΗΗΕ που ανήκει στην κατηγορία 10 
του παραρτήματος I της οδηγίας 
20xx/xx/ΕΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών, COM (2008)809/4)
vii. ΗΗΕ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων για 
καταναλωτικά προϊόντα
γ) ΗΗΕ που προσφέρεται σε έναν 
καταναλωτή, αλλά εξαιτίας της φύσης 
του, μόλις χρησιμοποιηθεί πρέπει να 
επιστραφεί σε εμπορικές εγκαταστάσεις 
για επεξεργασία και επομένως δεν 
εμφανίζεται ποτέ στη ροή οικιακών 
αποβλήτων (για παράδειγμα, 
φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσεως).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό προϊόντων της κατηγορίας B2C ποικίλει ανάμεσα στους παραγωγούς ανάλογα με 
το επιχειρηματικό τους μοντέλο και τον τομέα της αγοράς. Δεν θα ήταν δίκαιο να θεσπιστεί μια 
ταξινόμηση ενός μεμονωμένου μεγέθους που ταιριάζει σε όλα στα προϊόντα B2C και B2B. 
Υπάρχουν πολλά προϊόντα εντός των ΑΗΗΕ που είναι B2B και που ποτέ δεν θα εισέλθουν στη 
ροή αστικών αποβλήτων. Προκειμένου να τηρεί την οδηγία ΑΗΗΕ, κάθε παραγωγός πρέπει να 
μπορεί με συνεπή και διάφανο τρόπο να ταξινομεί τα προϊόντα του ως B2C ή B2B. Ο πιο 
ακριβής τρόπος για να εναρμονιστούν αυτοί οι ορισμοί και να εδραιωθεί η συνέπεια ανά την 
ΕΕ είναι να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να καθορίζουν εάν ένα προϊόν θα 
δηλώνεται ως ΑΗΗΕ μεταξύ επιχειρήσεων με βάση τον τελικό χρήστη για τον οποίο 
προορίζεται το προϊόν και σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.
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Τροπολογία 73
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλισμός η 
ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από 
ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, 
τη μεταφορά και τη μέτρηση των 
ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος 
υπάγεται στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ 
(περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών)  και έχει σχεδιασθεί για να 
λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 
1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 
1500 V συνεχούς ρεύματος.

(α) «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλισμός η 
ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από 
ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, 
τη μεταφορά και τη μέτρηση των 
ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος 
υπάγεται στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι.Α της παρούσας οδηγίας 
και έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό 
ονομαστική τάση έως 1000 V 
εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1500 V 
συνεχούς ρεύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια στην ίδια την 
οδηγία ΑΗΗΕ, χωρίς καμία διαπαραπομπή σε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, ώστε να αποφευχθεί τυχόν νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 74
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλισμός η 
ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από 
ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, 
τη μεταφορά και τη μέτρηση των 
ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος 
υπάγεται στις κατηγορίες του 

(α) «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλισμός η 
ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από 
ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, 
τη μεταφορά και τη μέτρηση των 
ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος 
υπάγεται στις κατηγορίες του 
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παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ 
(περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών)  και έχει σχεδιασθεί για να 
λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 
1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 
1500 V συνεχούς ρεύματος·

παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ 
(περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών)  και έχει σχεδιασθεί για να 
λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 
1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 
1500 V συνεχούς ρεύματος· εξαρτάται 
σημαίνει ότι ο εξοπλισμός χρειάζεται 
ηλεκτρικό ρεύμα ως ενέργεια για να 
εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συσκευές που θεωρούνται «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» πρέπει να οριστούν 
καλύτερα. Η τροπολογία κάνει διάκριση ανάμεσα στις συσκευές για τη βασική λειτουργία των 
οποίων απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα από συσκευές που μπορούν να επιτελέσουν τη βασική τους 
λειτουργία ακόμα και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τροπολογία 75
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 στοιχείο  β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) "απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού" ή "ΑΗΗΕ": ο 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2008/xx/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κατασκευαστικών στοιχείων, των 
συναρμολογημένων μερών και των 
αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του 
προϊόντος κατά το χρόνο απόρριψής του·

β) "απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού" ή "ΑΗΗΕ": ο 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κατασκευαστικών στοιχείων, των 
συναρμολογημένων μερών και των 
αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του 
προϊόντος κατά το χρόνο απόρριψής του ή 
ο οποίος πωλείται ή δίνεται σε 
οποιονδήποτε φορέα ο οποίος θα 
επεξεργαστεί ή θα μεταπωλήσει τα 
ΑΗΗΕ για να αξιοποιήσει κάποια υλικά ή 
τμήματα για τη θετική οικονομική 
υπολειπόμενη αξία·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η επιλεκτική επιλογή και να ενισχυθεί ο περιβαλλοντικός στόχος της 
οδηγίας, και ιδιαίτερα η μεγιστοποίηση της ορθής επεξεργασίας των ΑΗΗΕ.

Τροπολογία 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: ο 
ηλεκτρικός εξοπλισμός που καλύπτεται 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
93/42/ΕΚ και της οδηγίας 98/79/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 77
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) «σταθερή εγκατάσταση»: 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων 
τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, 
άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται 
ή τοποθετούνται και προορίζονται να 
χρησιμοποιούνται μονίμως σε έναν 
προκαθορισμένο τόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενσωματωθεί ορισμός, προκειμένου να εξασφαλιστεί κοινή ερμηνεία του όρου 



PE439.856v01-00 36/107 AM\808628EL.doc

EL

«μόνιμη εγκατάσταση» από όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα (EMC) (2004/108/ΕΚ) περιλαμβάνει αυτόν τον ορισμό.

Τροπολογία 78
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) «μεγάλης κλίμακας σταθερά 
βιομηχανικά εργαλεία»: μηχανήματα ή 
συστήματα, που αποτελούνται από ένα 
συνδυασμό εξοπλισμού, συστημάτων, 
τελικών προϊόντων ή/και 
κατασκευαστικών στοιχείων, 
εγκατεστημένων από επαγγελματίες σε 
ένα δεδομένο τόπο, σε βιομηχανικά 
μηχανήματα ή σε βιομηχανικό κτίριο, για 
την εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός που χρησιμοποιήθηκε στο έγγραφο «Συχνές Ερωτήσεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών.

Τροπολογία 79
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ι– εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της 
τεχνικής πωλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων της εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 1997 για την προστασία των 

(ι) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο σε κράτος μέλος, 
ανεξαρτήτως της τεχνικής πωλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων της εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 1997 για την προστασία των 
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καταναλωτών κατά τις εξ' αποστάσεως 
συμβάσεις, 

καταναλωτών κατά τις εξ' αποστάσεως 
συμβάσεις, 

Or. de

Αιτιολόγηση

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Τροπολογία 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ι– εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) "παραγωγός": οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια 
τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, 
συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 
97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, 
για την προστασία των καταναλωτών κατά 
τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, το οποίο:

ι) "παραγωγός": οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο στο κράτος μέλος, 
ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων 
χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της 
εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με 
την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, το οποίο:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να συνδεθεί με την εθνική αγορά για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση 
των ΑΗΗΕ και να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των συστημάτων διαχείρισης ΑΗΗΕ σε 
επίπεδο κράτους μέλους και, επιπλέον, να είναι εύκολο να βρεθεί ο υπεύθυνος παραγωγός. Ο 
νέος ορισμός θα δυσκόλευε ιδιαίτερα την εφαρμογή της οδηγίας και την εποπτεία της 
εφαρμογής της, εάν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν την ίδια τους την εθνική 
νομοθεσία και τις διατάξεις της σε ξένες εταιρείες. Είναι δύσκολο για μια εθνική αρχή να έχει 
αρμοδιότητα που απορρέει από εθνική νομοθεσία πάνω σε μια ξένη εταιρεία, για να 
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εξασφαλίσει ότι η εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων και 
επωμίζεται το κόστος από τα ΑΗΗΕ. Θα πρέπει επίσης να δηλωθεί ότι ένας παραγωγός που 
διαθέτει ΗΗΕ στην κοινοτική αγορά δεν χρειάζεται να γνωρίζει σε ποιο κράτος μέλος θα 
πωληθεί εντέλει το προϊόν του. Μόνο ο φορέας που διαχειρίζεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο 
γνωρίζει το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά του κράτους 
μέλους. Με τον προτεινόμενο κοινοτικό ορισμό του «παραγωγού», ένα κράτος μέλος θα 
δυσκολευόταν επίσης να εντοπίσει τον παραγωγό που είναι υπεύθυνος να οργανώσει και να 
χρηματοδοτήσει την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ. Ο προτεινόμενος ορισμός θα προκαλούσε μια 
κατάσταση όπου το ένα κράτος μέλος θα είχε μέσα χρηματοδότησης της διαχείρισης ΑΗΗΕ και 
το άλλο κράτος μέλος θα είχε να διαχειριστεί απόβλητα.

Τροπολογία 81
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ι - στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) κατασκευάζει ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη δική του 
επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή αναθέτει σε 
τρίτους το σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και εμπορεύεται αυτόν τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό με την επωνυμία ή το εμπορικό 
του σήμα 

(θ) κατασκευάζει ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη δική του 
επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή αναθέτει σε 
τρίτους το σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και διαθέτει στην αγορά 
αυτόν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό με την 
επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια διευκρίνηση που εξασφαλίζει την ύπαρξη ξεκάθαρης ευθύνης για τα ΑΗΗΕ. 
Είναι σημαντικό η νομοθεσία και η ευθύνη να ορίζονται με σαφήνεια και ο υπεύθυνος να είναι 
προφανής
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Τροπολογία 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ι - στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) κατασκευάζει ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη δική του 
επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή αναθέτει σε 
τρίτους το σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και εμπορεύεται αυτόν τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό με την επωνυμία ή το εμπορικό 
του σήμα ,

(i) κατασκευάζει ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη δική του 
επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή αναθέτει σε 
τρίτους το σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και εμπορεύεται αυτόν τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό με την επωνυμία ή το εμπορικό 
του σήμα εντός της επικράτειας του 
κράτους μέλους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να συνδεθεί με την εθνική αγορά για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση 
των ΑΗΗΕ και να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των συστημάτων διαχείρισης ΑΗΗΕ σε 
επίπεδο κράτους μέλους και, επιπλέον, να είναι εύκολο να βρεθεί ο υπεύθυνος παραγωγός. Ο 
νέος ορισμός θα δυσκόλευε ιδιαίτερα την εφαρμογή της οδηγίας και την εποπτεία της 
εφαρμογής της, εάν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν την ίδια τους την εθνική 
νομοθεσία και τις διατάξεις της σε ξένες εταιρείες. Είναι δύσκολο για μια εθνική αρχή να έχει 
αρμοδιότητα που απορρέει από εθνική νομοθεσία πάνω σε μια ξένη εταιρεία, για να 
εξασφαλίσει ότι η εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων και 
επωμίζεται το κόστος από τα ΑΗΗΕ. Θα πρέπει επίσης να δηλωθεί ότι ένας παραγωγός που 
διαθέτει ΗΗΕ στην κοινοτική αγορά δεν χρειάζεται να γνωρίζει σε ποιο κράτος μέλος θα 
πωληθεί εντέλει το προϊόν του. Μόνο ο φορέας που διαχειρίζεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο 
γνωρίζει το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά του κράτους 
μέλους. Με τον προτεινόμενο κοινοτικό ορισμό του «παραγωγού», ένα κράτος μέλος θα 
δυσκολευόταν επίσης να εντοπίσει τον παραγωγό που είναι υπεύθυνος να οργανώσει και να 
χρηματοδοτήσει την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ. Ο προτεινόμενος ορισμός θα προκαλούσε μια 
κατάσταση όπου το ένα κράτος μέλος θα είχε μέσα χρηματοδότησης της διαχείρισης ΑΗΗΕ και 
το άλλο κράτος μέλος θα είχε να διαχειριστεί απόβλητα.
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Τροπολογία 83
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ι - στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) είναι εγκατεστημένος εντός της 
κοινότητας και διαθέτει σε εμπορική 
κυκλοφορία στην εγχώρια αγορά 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό από 
τρίτη χώρα.

(iii) διαθέτει για πρώτη φορά σε εμπορική 
κυκλοφορία ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό
εξοπλισμό στο έδαφος αυτού του κράτους 
μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Τροπολογία 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ι - στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) είναι εγκατεστημένος εντός της 
Κοινότητας και διαθέτει κατ’ επάγγελμα 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από 
τρίτη χώρα στην κοινοτική αγορά .

(iii) διαθέτει κατ' επάγγελμα ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην αγορά του 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να συνδεθεί με την εθνική αγορά για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση 
των ΑΗΗΕ και να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των συστημάτων διαχείρισης ΑΗΗΕ σε 
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επίπεδο κράτους μέλους και, επιπλέον, να είναι εύκολο να βρεθεί ο υπεύθυνος παραγωγός. Ο 
νέος ορισμός θα δυσκόλευε ιδιαίτερα την εφαρμογή της οδηγίας και την εποπτεία της 
εφαρμογής της, εάν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν την ίδια τους την εθνική 
νομοθεσία και τις διατάξεις της σε ξένες εταιρείες. Είναι δύσκολο για μια εθνική αρχή να έχει 
αρμοδιότητα που απορρέει από εθνική νομοθεσία πάνω σε μια ξένη εταιρεία, για να 
εξασφαλίσει ότι η εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων και 
επωμίζεται το κόστος από τα ΑΗΗΕ. Θα πρέπει επίσης να δηλωθεί ότι ένας παραγωγός που 
διαθέτει ΗΗΕ στην κοινοτική αγορά δεν χρειάζεται να γνωρίζει σε ποιο κράτος μέλος θα 
πωληθεί εντέλει το προϊόν του. Μόνο ο φορέας που διαχειρίζεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο 
γνωρίζει το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά του κράτους 
μέλους. Με τον προτεινόμενο κοινοτικό ορισμό του «παραγωγού», ένα κράτος μέλος θα 
δυσκολευόταν επίσης να εντοπίσει τον παραγωγό που είναι υπεύθυνος να οργανώσει και να 
χρηματοδοτήσει την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ. Ο προτεινόμενος ορισμός θα προκαλούσε μια 
κατάσταση όπου το ένα κράτος μέλος θα είχε μέσα χρηματοδότησης της διαχείρισης ΑΗΗΕ και 
το άλλο κράτος μέλος θα είχε να διαχειριστεί απόβλητα.

Τροπολογία 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ι - στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
και διαθέτει κατ’ επάγγελμα στην
κοινοτική αγορά ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό προερχόμενο από 
τρίτη χώρα.

iii) είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
και διαθέτει στην αγορά ενός κράτους 
μέλους, εισάγει ή εξάγει, κατ’ επάγγελμα, 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
προερχόμενο από τρίτη χώρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στην απόδοση της ιδιότητας του παραγωγού στον οικονομικό 
φορέα που εισάγει τη συσκευή στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημείο εισόδου στην ευρωπαϊκή 
αγορά δεν συμπίπτει πάντα με το κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής θα αγοράσει το προϊόν. Ως 
εκ τούτου, θα είναι πιο δύσκολος ο καθορισμός μιας συσχέτισης ανάμεσα στην ευθύνη του 
παραγωγού και το βαθμό συλλογής των ΑΗΗΕ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 
αξιοπιστίας των δεδομένων που αφορούν τη διάθεση στις εθνικές αγορές, τα οποία έχουν 
θεμελιώδη σημασία καθώς χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των νέων στόχων για συλλογή.



PE439.856v01-00 42/107 AM\808628EL.doc

EL

Τροπολογία 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) «Διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το 
οποίο καθιστά ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά 

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στην απόδοση της ιδιότητας του παραγωγού στον οικονομικό 
φορέα που εισάγει τη συσκευή στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημείο εισόδου στην ευρωπαϊκή 
αγορά δεν συμπίπτει πάντα με το κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής θα αγοράσει το προϊόν. Ως 
εκ τούτου, θα είναι πιο δύσκολος ο καθορισμός μιας συσχέτισης ανάμεσα στην ευθύνη του 
παραγωγού και το βαθμό συλλογής των ΑΗΗΕ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 
αξιοπιστίας των δεδομένων που αφορούν τη διάθεση στις εθνικές αγορές, τα οποία έχουν 
θεμελιώδη σημασία καθώς χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των νέων στόχων για συλλογή.

Τροπολογία 87
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) «Τρίτοι»: φορείς στους οποίους 
έχει ανατεθεί από έναν παραγωγό ή 
ομάδα παραγωγών η εκπλήρωση 
ορισμένων υποχρεώσεων του 
αναθέτοντος παραγωγού ή ομάδας 
παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστική για διορθωθεί μια στρέβλωση στην ερμηνεία της οδηγίας από μια μειοψηφία 
κρατών μελών, και ιδιαίτερα από το ΗΒ, το οποίο αποτρέπει τους παραγωγούς να μπορούν να 
αναλάβουν πλήρως την ευθύνη της διαχείρισης των ΑΗΗΕ τους ή να εξασφαλίζουν αυτό να 
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πράττεται αποδοτικά και οικονομικά.

Τροπολογία 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα 
ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά 
και από εμπορικές, βιομηχανικές, 
ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και 
η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες 
με των προερχόμενων από νοικοκυριά·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στην απόδοση της ιδιότητας του παραγωγού στον οικονομικό 
φορέα που εισάγει τη συσκευή στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημείο εισόδου στην ευρωπαϊκή 
αγορά δεν συμπίπτει πάντα με το κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής θα αγοράσει το προϊόν. Ως 
εκ τούτου, θα είναι πιο δύσκολος ο καθορισμός μιας συσχέτισης ανάμεσα στην ευθύνη του 
παραγωγού και το βαθμό συλλογής των ΑΗΗΕ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 
αξιοπιστίας των δεδομένων που αφορούν τη διάθεση στις εθνικές αγορές, τα οποία έχουν 
θεμελιώδη σημασία καθώς χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των νέων στόχων για συλλογή.

Τροπολογία 89
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) "ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης": τα 
ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά 
και από εμπορικές, βιομηχανικές, 
ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η 
ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με 
των προερχόμενων από νοικοκυριά.

ιβ) "ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης": τα 
ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά 
και από εμπορικές, βιομηχανικές, 
ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η 
ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με 
των προερχόμενων από νοικοκυριά. Τα 
απόβλητα από ΗΗΕ που 
χρησιμοποιούνται και από οικιακούς 
χρήστες και άλλους και από οικιακούς 
χρήστες που συλλέγονται μέσω 
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συλλογικών και ιδιωτικών συστημάτων, 
σε κάθε περίπτωση, θα θεωρούνται 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές υπεύθυνες επιχειρήσεις έχουν συμβατικές απαιτήσεις τα παλιά προϊόντα τους να 
επιστρέφονται στον παραγωγό για ορθή επεξεργασία. Αυτό θα πρέπει να καταλογίζεται στις 
συνολικές υποχρεώσεις του παραγωγού.

Τροπολογία 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «Επικίνδυνα απόβλητα»: τα 
επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2008/xx/EΚ για τα απόβλητα.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στην απόδοση της ιδιότητας του παραγωγού στον οικονομικό 
φορέα που εισάγει τη συσκευή στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημείο εισόδου στην ευρωπαϊκή 
αγορά δεν συμπίπτει πάντα με το κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής θα αγοράσει το προϊόν. Ως 
εκ τούτου, θα είναι πιο δύσκολος ο καθορισμός μιας συσχέτισης ανάμεσα στην ευθύνη του 
παραγωγού και το βαθμό συλλογής των ΑΗΗΕ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 
αξιοπιστίας των δεδομένων που αφορούν τη διάθεση στις εθνικές αγορές, τα οποία έχουν 
θεμελιώδη σημασία καθώς χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των νέων στόχων για συλλογή.

Τροπολογία 91
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ α) «Στρατηγικές πρώτες ύλες»: 
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πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, μεταξύ 
των οποίων το χρώμιο, το κοβάλτιο, ο 
χαλκός, το γάλλιο, το ίνδιο, το λίθιο, το 
μαγγάνιο, το μολυβδαίνιο, το νικέλιο, το 
νιόβιο, μέταλλα της ομάδας του 
λευκόχρυσου (παλλάδιο, πλατίνα, ρόδιο), 
στοιχεία σπάνιων γαιών, το σελήνιο, το 
ταντάλιο, το τιτάνιο, το βανάδιο

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει τον κατάλογο στρατηγικών πρώτων υλών που κατάρτισαν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών προϊόντων και έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Τροπολογία 92
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ α) «επικίνδυνη ουσία»: μια ουσία που 
πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως 
επικίνδυνη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ.1272/2008, ή μια ουσία που 
πληροί τα κριτήρια ενός νανο-υλικού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή απλά διέγραψε τον ορισμό για την «επικίνδυνη ουσία ή παρασκεύασμα» από 
ΑΗΗΕ (πρώην άρθρο 3 παράγραφος ιβ).  Εντούτοις, το άρθρο 15 για τις πληροφορίες σχετικά 
με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας εξακολουθεί να αναφέρεται σε επικίνδυνες ουσίες και 
παρασκευάσματα – και δικαίως. Επομένως, χρειάζεται να επανεισαχθεί ένας 
επικαιροποιημένος ορισμός για την επικίνδυνη ουσία. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νανο-
υλικά, ούτως ώστε οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας να λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
που θα επιτρέπουν τη σωστή επεξεργασία.
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Τροπολογία 93
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ β) «επικίνδυνο παρασκεύασμα»: ένα 
μίγμα που πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως επικίνδυνο σύμφωνα με 
την οδηγία 1999/45/ΕΚ ή ένα 
παρασκεύασμα που περιέχει κάποιο νανο-
υλικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή απλά διέγραψε τον ορισμό για την «επικίνδυνη ουσία ή παρασκεύασμα» από 
ΑΗΗΕ (πρώην άρθρο 3 παράγραφος ιβ).  Εντούτοις, το άρθρο 15 εξακολουθεί να αναφέρεται 
σε επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα – και δικαίως. Επομένως, χρειάζεται να 
επανεισαχθεί ένας επικαιροποιημένος ορισμός για το επικίνδυνο παρασκεύασμα. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα νανο-υλικά, ούτως ώστε οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας να λαμβάνουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες που θα επιτρέπουν τη σωστή επεξεργασία.

Τροπολογία 94
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ γ) «νανο-υλικό»: νοείται κάθε σκόπιμα 
παραχθέν υλικό το οποίο έχει μία ή 
περισσότερες διαστάσεις της τάξης των 
100 nm ή λιγότερο ή αποτελείται από 
διακριτά λειτουργικά μέρη, είτε στο 
εσωτερικό είτε στην επιφάνεια, πολλά 
από τα οποία έχουν μία ή περισσότερες 
διαστάσεις της τάξης των 100 nm ή 
λιγότερο, συμπεριλαμβανομένων δομών, 
συσσωματωμάτων ή συνόλων τα οποία 
μπορεί να έχουν μέγεθος ανώτερο από 
την τάξη των 100 nm, αλλά διατηρούν 
ιδιότητες χαρακτηριστικές της 
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νανοκλίμακας.

Στις χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας 
ιδιότητες συγκαταλέγονται οι εξής:
(i) εκείνες που συνδέονται με τη μεγάλη 
ειδική επιφάνεια των εξεταζόμενων 
υλικών ή/και
(ii) συγκεκριμένες φυσικοχημικές 
ιδιότητες που διαφέρουν από τις 
ιδιότητες της μη νανομορφής του ίδιου 
υλικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί ένας ορισμός των νανο-υλικών. Ο ανωτέρω ορισμός είναι αυτός στον οποίο 
συμφώνησαν και τα τρία θεσμικά όργανα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα.

Τροπολογία 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «Χρηματοδοτική συμφωνία»: 
οποιαδήποτε συμφωνία ή διακανονισμός 
ή ρύθμιση δανειοδότησης, εκμίσθωσης, 
μίσθωσης, ενοικίασης ή μελλοντικής 
πώλησης εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το 
αν οι όροι της εν λόγω συμφωνίας ή 
διακανονισμού της ρύθμισης ή 
οιασδήποτε συνοδευτικής συμφωνίας ή 
διακανονισμού ρύθμισης προβλέπουν ή 
επιτρέπουν τη μεταβίβαση της 
κυριότητας ή της ιδιοκτησίας του 
εξοπλισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στην απόδοση της ιδιότητας του παραγωγού στον οικονομικό 
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φορέα που εισάγει τη συσκευή στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημείο εισόδου στην ευρωπαϊκή 
αγορά δεν συμπίπτει πάντα με το κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής θα αγοράσει το προϊόν. Ως 
εκ τούτου, θα είναι πιο δύσκολος ο καθορισμός μιας συσχέτισης ανάμεσα στην ευθύνη του 
παραγωγού και το βαθμό συλλογής των ΑΗΗΕ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 
αξιοπιστίας των δεδομένων που αφορούν τη διάθεση στις εθνικές αγορές, τα οποία έχουν 
θεμελιώδη σημασία καθώς χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των νέων στόχων για συλλογή

Τροπολογία 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιε) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην αγορά ενός 
κράτους μέλους στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε 
δωρεάν·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στην απόδοση της ιδιότητας του παραγωγού στον οικονομικό 
φορέα που εισάγει τη συσκευή στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημείο εισόδου στην ευρωπαϊκή 
αγορά δεν συμπίπτει πάντα με το κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής θα αγοράσει το προϊόν. Ως 
εκ τούτου, θα είναι πιο δύσκολος ο καθορισμός μιας συσχέτισης ανάμεσα στην ευθύνη του 
παραγωγού και το βαθμό συλλογής των ΑΗΗΕ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 
αξιοπιστίας των δεδομένων που αφορούν τη διάθεση στις εθνικές αγορές, τα οποία έχουν 
θεμελιώδη σημασία καθώς χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των νέων στόχων για συλλογή.

Τροπολογία 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην εθνική αγορά 
του κράτους μέλους στο πλαίσιο 
εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί 
πληρωμή είτε δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο στόχος της συλλογής θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο, είναι προτιμότερο να 
υπάρχει ένας πρακτικός ορισμός του τι σημαίνει «κυκλοφορία στην αγορά», πράγμα που θα 
εξασφαλίσει την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού και, κατά συνέπεια, τη 
χρηματοδότηση της συλλογής και επεξεργασίας ΑΗΗΕ σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) «Διάθεση στην αγορά»: η πρώτη 
φορά κατά την οποία ένα προϊόν 
κυκλοφορεί στην κοινοτική αγορά·

(ιστ) «Διάθεση στην αγορά»: η πρώτη 
φορά κατά την οποία ένα προϊόν 
κυκλοφορεί στην αγορά ενός κράτους 
μέλους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στην απόδοση της ιδιότητας του παραγωγού στον οικονομικό φορέα 
που εισάγει τη συσκευή στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημείο εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά δεν 
συμπίπτει πάντα με το κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής θα αγοράσει το προϊόν. Ως εκ τούτου, θα είναι 
πιο δύσκολος ο καθορισμός μιας συσχέτισης ανάμεσα στην ευθύνη του παραγωγού και το βαθμό 
συλλογής των ΑΗΗΕ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια αξιοπιστίας των δεδομένων που 
αφορούν τη διάθεση στις εθνικές αγορές, τα οποία έχουν θεμελιώδη σημασία καθώς χρησιμεύουν για 
τον υπολογισμό των νέων στόχων για συλλογή.
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Τροπολογία 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 
κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί 
στην κοινοτική αγορά·

ιστ) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 
κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί 
στην εθνική αγορά του κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο στόχος της συλλογής θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο, είναι προτιμότερο να 
υπάρχει ένας πρακτικός ορισμός του τι σημαίνει «διάθεση στην αγορά», πράγμα που θα 
εξασφαλίσει την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού και, κατά συνέπεια, τη 
χρηματοδότηση της συλλογής και επεξεργασίας ΑΗΗΕ σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 100
Karin Kadenbach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ις) «Διάθεση στην κυκλοφορία»: η πρώτη 
διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά της 
κοινότητας·

ις) «Διάθεση στην κυκλοφορία»: η πρώτη 
διάθεση ενός προϊόντος στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Τροπολογία 101
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός,
μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός 
χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα, στο 
τέλος της διεργασίας επεξεργασίας, να 
περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι 
επικίνδυνες ουσίες, παρασκευάσματα και 
συστατικά ως αναγνωρίσιμη ροή ή 
αναγνωρίσιμο τμήμα ροής. Μια ουσία, 
ένα παρασκεύασμα ή ένα συστατικό είναι 
αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα 
παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η 
ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία.

ιζ) «αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός ή
μηχανικός διαχωρισμός των επικίνδυνων 
ουσιών, παρασκευασμάτων και 
συστατικών, όπως προσδιορίζεται στο 
παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνει η Επιτροπή του «αφαίρεση» πρέπει να τροποποιηθεί καθώς επιδίωκε 
να αλλάξει ουσιαστικά τις πρακτικές επεξεργασίας του παραρτήματος II, πράγμα το οποίο θα 
οδηγούσε σε: α) απώλειες θέσεων εργασίας καθώς οι χειροκίνητοι διαλογείς στην ΕΕ δεν 
μπορούν να συναγωνιστούν οικονομικά τη θερμική επεξεργασία (αποτέφρωση μη μεταλλικού 
υλικού) σε μεταλλουργεία· β) αποκλειστική εξάρτηση από μεταλλικά φίλτρα αέρα για τον 
περιορισμό της ρύπανσης· γ) ο ορισμός δεν σέβεται την ιεράρχηση των αποβλήτων (άρθρο 4) 
της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) η οποία καθιστά την «ανακύκλωση 
υλικών» προτιμητέα εναλλακτική λύση σε σχέση με τις «θερμικές εργασίες» (ανάκτηση).

Τροπολογία 102
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «Αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, 
μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός 
χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα, στο 

ιζ) «Αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός ή
μηχανικός διαχωρισμός των επικίνδυνων 
ουσιών, καθώς και των 
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τέλος της διεργασίας επεξεργασίας, να 
περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι 
επικίνδυνες ουσίες, παρασκευάσματα και 
συστατικά ως αναγνωρίσιμη ροή ή 
αναγνωρίσιμο τμήμα ροής. Μια ουσία, 
ένα παρασκεύασμα ή ένα συστατικό είναι 
αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα 
παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η 
ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία·

παρασκευασμάτων και συστατικών που 
συγκαταλέγονται στο Παράρτημα II;

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η αποσαφήνιση και η απλούστευση του ορισμού της «αφαίρεσης», που στο κείμενο 
της Επιτροπής είναι συγκεχυμένος. Σε συμφωνία με την πρόταση του εισηγητή να διατηρηθεί 
ανοικτό πεδίο εφαρμογής για την παρούσα οδηγία, αναφέρεται η παραπομπή στο Παράρτημα II.

Τροπολογία 103
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, 
μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός 
χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα, στο 
τέλος της διεργασίας επεξεργασίας, να 
περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι 
επικίνδυνες ουσίες, παρασκευάσματα και 
συστατικά ως αναγνωρίσιμη ροή ή 
αναγνωρίσιμο τμήμα ροής. Μια ουσία, ένα 
παρασκεύασμα ή ένα συστατικό είναι 
αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα 
παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η 
ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία.

ιζ) «αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, 
μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός 
χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα, στο 
τέλος της διεργασίας επεξεργασίας, να 
εξάγονται όσο πληρέστερα επιτρέπει η 
τεχνολογία και να περιορίζονται σε 
κλειστό περιβάλλον οι επικίνδυνες ουσίες, 
παρασκευάσματα και συστατικά ως 
αναγνωρίσιμη ροή ή αναγνωρίσιμο τμήμα 
ροής. Μια ουσία, ένα παρασκεύασμα ή ένα 
συστατικό είναι αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησής του για να 
αποδειχθεί η ασφαλής για το περιβάλλον 
επεξεργασία. Ο τεμαχισμός δεν θεωρείται 
«αφαίρεση».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «αφαίρεσης» θα πρέπει να μην περιλαμβάνει τον τεμαχισμό, καθώς με αυτήν την 
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εργασία δεν μπορούν να απομονωθούν επικίνδυνες ουσίες.

Τροπολογία 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, 
μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός 
χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα, στο 
τέλος της διεργασίας επεξεργασίας, να 
περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι 
επικίνδυνες ουσίες, παρασκευάσματα και 
συστατικά ως αναγνωρίσιμη ροή ή 
αναγνωρίσιμο τμήμα ροής. Μια ουσία, 
ένα παρασκεύασμα ή ένα συστατικό είναι 
αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα 
παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η 
ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία.

ιζ) «αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, 
μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός 
χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα  να 
εξάγονται στο πιο πρώιμο δυνατό στάδιο 
της διεργασίας επεξεργασίας και όσο 
πληρέστερα επιτρέπει η τεχνολογία οι 
επικίνδυνες ουσίες, παρασκευάσματα και 
συστατικά. Η διεργασία αφαίρεσης πρέπει 
να πραγματοποιείται πριν από 
οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία η οποία 
γεννά τον κίνδυνο διάδοσης ή διάλυσης 
επικίνδυνων συστατικών εντός της ροής 
αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος ορισμός της αφαίρεσης που εισάγεται από την πρότασης της Επιτροπής έχει άμεση 
επίπτωση στις ελάχιστες απαιτήσεις επεξεργασίας που ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας, 
αφού η λέξη «αφαίρεση» χρησιμοποιείται στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος II. Ενδέχεται 
να προκαλέσει αμφιβολίες για το εάν ο τεμαχισμός μπορεί να επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
πριν το διαχωρισμό των επικίνδυνων ουσιών στη φάση της επεξεργασίας. Δεν θα πρέπει να 
ισχύει αυτό, επομένως ο ορισμός χρειάζεται διευκρίνιση επ’ αυτού.

Τροπολογία 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ α) «σταθερή εγκατάσταση»: σταθερή 
εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 
2 παράγραφος γ της οδηγίας 2004/108/ΕΚ 
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περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, η 
οδηγία περί ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραπέμπει στον υφιστάμενο ορισμό των «σταθερών 
εγκαταστάσεων» που προβλέπεται στην οδηγία 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας. Ο βιομηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εργοστάσια και οι 
βιομηχανικές διεργασίες θα πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής: Πρώτον, η 
περιβαλλοντική τους συνάφεια δεν έχει εκτιμηθεί ως σημαντική στις προπαρασκευαστικές 
μελέτες της Επιτροπής, και δεύτερον, τέτοιος εξοπλισμός δεν καταλήγει επίσης στο ρεύμα 
αστικών αποβλήτων.

Τροπολογία 106
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 σημείο ιθ α(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ α) «σταθερή εγκατάσταση»: σταθερή 
εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 
2 παράγραφος γ της οδηγίας 2004/108/ΕΚ 
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, η οδηγία περί 
ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραπέμπει στον υφιστάμενο ορισμό των «σταθερών εγκαταστάσεων» που 
προβλέπεται στην οδηγία 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Για να αυξηθεί 
η νομική βεβαιότητα, θα πρέπει να εισαχθεί η καθοδήγηση που προσφέρεται στις Συνήθεις 
Ερωτήσεις της Επιτροπής.
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Τροπολογία 107
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθα) «μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική 
εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας»: ένας 
μεγάλος, βιομηχανικός ή εμπορικός, 
ειδικός συνδυασμός διαφόρων ειδών 
εξοπλισμού και κατά περίπτωση 
περαιτέρω διατάξεων οι οποίες 
συνδέονται ή εγκαθίστανται μεταξύ τους 
και ως εκ τούτου προορίζονται να 
λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα σε 
προκαθορισμένο χώρο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι απαραίτητος, όταν υπάρχει εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής για την εν 
λόγω εγκατάσταση. Ο ορισμός είναι συνεπής με τη «σταθερή εγκατάσταση» της οδηγίας 
2004/108/ΕΚ. Μόνιμα εγκατεστημένες βιομηχανικές ή εμπορικές εγκαταστάσεις μεγάλης 
κλίμακας εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από εξειδικευμένο προσωπικό. Στην προκειμένη 
περίπτωση υπάρχει ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις αυτές δεν 
εμπίπτουν ακόμη κι έως τώρα στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας επί του παρόντος οδηγίας 
2002/96/ΕΚ.

Τροπολογία 108
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 σημείο ιθ β(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ β) «τελικά προϊόντα»: οποιαδήποτε 
διάταξη ή μονάδα εξοπλισμού με άμεση 
λειτουργία, δικό της περίβλημα και –
ανάλογα με την περίπτωση – θύρες και 
συνδέσεις που προορίζονται για τελικούς 
χρήστες. Η «άμεση λειτουργία» ορίζεται 
ως οποιαδήποτε λειτουργία ενός 
συστατικού ή τελικού προϊόντος το οποίο 
εκπληρώνει τη χρήση για την οποία 
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προορίζεται και η οποία προσδιορίζεται 
από τον κατασκευαστή στις οδηγίες 
χρήσης και τελικού χρήστη. Αυτή η 
λειτουργία μπορεί να είναι διαθέσιμη 
χωρίς περαιτέρω ρύθμιση ή συνδέσεις 
πέραν από κάποιων απλών τις οποίες 
μπορεί να εκτελέσει οποιοδήποτε άτομο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, η οδηγία περί 
ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραπέμπει στον υφιστάμενο ορισμό των «σταθερών εγκαταστάσεων» που 
προβλέπεται στην οδηγία 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Για να αυξηθεί 
η νομική βεβαιότητα, θα πρέπει να εισαχθεί η καθοδήγηση που προσφέρεται στις Συνήθεις 
Ερωτήσεις της Επιτροπής

Τροπολογία 109
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο ιθ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθβ) «σταθερό βιομηχανικό εργαλείο 
μεγάλης κλίμακας»: ένας συνδυασμός 
πολλαπλών συστημάτων, τελικών 
προϊόντων και/ή εξαρτημάτων για 
βιομηχανική χρήση, τα οποία 
συναρμολογούνται και/ή εγκαθίστανται 
προς λειτουργία από εξειδικευμένο 
προσωπικό σε συγκεκριμένο χώρο
προκειμένου να συνεργαστούν σε ένα 
βιομηχανικό περιβάλλον και να 
εκτελέσουν μια συγκεκριμένη λειτουργία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι απαραίτητος, όταν υπάρχει εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής για το εν λόγω 
εργαλείο. Τα σταθερά βιομηχανικά εργαλεία μεγάλης κλίμακας εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων. Για το 
λόγο αυτό, τα εργαλεία αυτά δεν εμπίπτουν ακόμη κι έως τώρα στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας επί 
του παρόντος οδηγίας 2002/96/ΕΚ.
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Τροπολογία 110
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ιθ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθγ) «κινητό μηχάνημα αποκλειστικά για 
επαγγελματίες χρήστες»: μηχάνημα το 
οποίο κατά την εργασία είτε πρέπει να 
μετακινείται είτε να κινείται με συνεχείς ή 
ημισυνεχείς κινήσεις σε διαδοχικές 
καθορισμένες σταθερές θέσεις εργασίας, 
ή το οποίο κατά την εργασία δεν κινείται 
ωστόσο μπορεί να εξοπλιστεί με 
συστήματα με τα οποία μπορεί να 
μετακινηθεί ευκολότερα σε άλλη θέση•

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι απαραίτητος, όταν υπάρχει εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής για τα εν 
λόγω μηχανήματα. Ο ορισμός είναι σύμφωνος με τον όρο «κινητό μηχάνημα» στην οδηγία 
2006/42/ΕΚ, Παράρτημα I, σημείο 3.1.1. Τα κινητά μηχανήματα αποκλειστικά για 
επαγγελματίες χρήστες απεγκαθίστανται και απορρίπτονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Στην 
προκειμένη περίπτωση υπάρχει ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, τα μηχανήματα 
αυτά δεν εμπίπτουν ακόμη κι έως τώρα στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας επί του παρόντος 
οδηγίας 2002/96/ΕΚ.

Τροπολογία 111
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθα) «μόνιμη εγκατάσταση»: μια 
εγκατάσταση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
της οδηγίας 2004/108/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004 
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για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα1. Σε 
αυτό περιλαμβάνονται π.χ. επίσης 
προϊόντα για την παροχή χρήσιμης και 
βιομηχανικής θερμότητας, κρύου ή 
ζεστού νερού και τα σταθερά 
συνδεδεμένα με αυτά εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών 
καταγραφής κατανάλωσής τους·
1 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 24.

Or. de

Αιτιολόγηση

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen  sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Τροπολογία 112
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) «Μόνιμη εγκατάσταση»: 
συγκεκριμένο συγκρότημα διαφόρων 
τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, 
άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται 
ή τοποθετούνται και προορίζονται να 
χρησιμοποιούνται μονίμως σε έναν 
προκαθορισμένο τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, η 
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οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να παραπέμπει 
στον υφιστάμενο ορισμό των «σταθερών εγκαταστάσεων» που προβλέπεται στην οδηγία 
2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Παραδείγματα σταθερών εγκαταστάσεων 
είναι οι εγκαταστάσεις σε εργοστάσια πετροχημικών, κατασκευής αυτοκινήτων, παρασκευής 
φαρμάκων, χειρισμού υλικών, παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας υδάτων, παρασκευής 
χαρτιού ή ορισμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 113
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2005/32/ΕΚ περί οικολογικού σχεδιασμού, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη λήψη 
μέτρων που προάγουν το σχεδιασμό και 
την παραγωγή ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με κύριο σκοπό 
να διευκολύνουν την 
επαναχρησιμοποίηση, την 
αποσυναρμολόγηση και την ανάκτηση των 
ΑΗΗΕ, των συστατικών και των υλικών 
τους. Αυτά τα μέτρα θα σέβονται την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εν 
προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί 
να μην εμποδίζουν, με ειδικά 
χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 
κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των 
ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά 
χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 
κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα 
υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν 
ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 
ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2005/32/ΕΚ περί οικολογικού σχεδιασμού, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη λήψη 
οικονομικών και άλλων μέτρων που 
προάγουν το σχεδιασμό και την παραγωγή 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
με κύριο σκοπό να διευκολύνουν την 
επαναχρησιμοποίηση, την 
αποσυναρμολόγηση και την ανάκτηση των 
ΑΗΗΕ, των συστατικών και των υλικών 
τους. Αυτά τα μέτρα θα σέβονται την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εν 
προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί 
να μην εμποδίζουν, με ειδικά 
χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 
κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των 
ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά 
χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 
κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα 
υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν 
ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 
ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Or. en
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Τροπολογία 114
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2005/32/ΕΚ περί οικολογικού σχεδιασμού, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη λήψη 
μέτρων που προάγουν το σχεδιασμό και 
την παραγωγή ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με κύριο σκοπό 
να διευκολύνουν την 
επαναχρησιμοποίηση, την 
αποσυναρμολόγηση και την ανάκτηση των 
ΑΗΗΕ, των συστατικών και των υλικών 
τους. Αυτά τα μέτρα θα σέβονται την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εν 
προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί 
να μην εμποδίζουν, με ειδικά 
χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 
κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των 
ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά 
χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 
κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα 
υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν 
ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 
ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2005/32/ΕΚ περί οικολογικού σχεδιασμού, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ παραγωγών και 
φορέων ανακύκλωσης και τη λήψη 
μέτρων που προάγουν το σχεδιασμό και 
την παραγωγή ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με κύριο σκοπό 
να διευκολύνουν την 
επαναχρησιμοποίηση, την 
αποσυναρμολόγηση και την ανάκτηση των 
ΑΗΗΕ, των συστατικών και των υλικών 
τους. Αυτά τα μέτρα θα σέβονται την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εν 
προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί
να μην εμποδίζουν, με ειδικά 
χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 
κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των 
ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά 
χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 
κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα 
υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν 
ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 
ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 (σχεδιασμός προϊόντων) προστέθηκε στην αρχική οδηγία από το Κοινοβούλιο και 
εν γένει αποσκοπούσε στο να βελτιώσει τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων και 
συγκεκριμένα να αντισταθμίσει την απειλή που δέχονται οι ανακατασκευαστές μελανιών 
εκτυπωτών από τους αρχικούς κατασκευαστές που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά στο 
σχεδιασμό ή αλλού με σκοπό να αποτρέψουν την επαναχρησιμοποίησή τους.  Ίσως ως 
αποτέλεσμα αυτό δεν έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα. Οι φορείς ανακύκλωσης έχουν προ καιρού 
εντοπίσει πληθώρα σχεδιαστικών τάσεων που θα μπορούσαν να παρακωλύσουν την 
ανακύκλωση ή να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, όταν τα προϊόντα θα επιστραφούν 
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στο μέλλον. Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών και φορέων ανακύκλωσης σε 
πρώιμο στάδιο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του σχεδιασμού για ανακύκλωση. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει αυτήν τη συνεργασία, καθώς οι σχεδιαστές 
προϊόντων εν γένει σχεδιάζουν τα προϊόντα τους για ολόκληρη την εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 115
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων 
αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των 
ΑΗΗΕ , κυρίως, και κατά προτεραιότητα, 
αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που 
καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση με απώτερο 
σκοπό την εξάλειψη της διάθεσης των 
ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών 
αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού 
βαθμού χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ , 
κυρίως, και κατά προτεραιότητα, 
αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που 
καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου, λαμπτήρες που 
περιέχουν υδράργυρο και μικρές 
συσκευές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να ζητείται από τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τη διάθεση μη διαλεγμένων 
ΑΗΗΕ, αλλά αυτή θα πρέπει τελικά να εξαλειφθεί. Προτεραιότητα για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού, δεν θα πρέπει να δίνεται μόνο σε ορισμένο εξοπλισμό ψύξης και κατάψυξης, αλλά και 
σε λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο και μικρές συσκευές, οι οποίες συχνά περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες, μπαταρίες ή συσσωρευτές και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν στο καλάθι 
των απορριμμάτων, εάν δεν αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα.
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Τροπολογία 116
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για να διατηρήσουν στον μικρότερο
δυνατό βαθμό τη διάθεση των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
σε μορφή μη διαχωρισμένων αστικών 
αποβλήτων και να επιτύχουν υψηλό 
ποσοστό ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
ιδίως και κατά κύριο λόγο συσκευών 
ψύξης και κατάψυξης οι οποίες περιέχουν 
ουσίες που καταστρέφουν το όζον και 
φθοριούχα αέρια του φαινομένου του 
θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για να περιορίσουν τη διάθεση των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού σε μορφή μη διαχωρισμένων 
αστικών αποβλήτων και να επιτύχουν 
υψηλό ποσοστό ξεχωριστής συλλογής 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, ιδίως και κατά κύριο λόγο 
συσκευών ψύξης και κατάψυξης οι οποίες 
περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν το 
όζον και φθοριούχα αέρια του φαινομένου 
του θερμοκηπίου, λαμπτήρων που 
περιέχουν υδράργυρο, καθώς και 
μικρότερων συσκευών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μικρές συσκευές και οι λαμπτήρες συχνά απορρίπτονται μαζί με μη διαχωρισμένα αστικά απόβλητα. 
Επομένως, είναι σημαντικό τα μέτρα για την πρόληψη της απόρριψης ΗΗΕ με τη μορφή μη 
διαχωρισμένων απόβλητων, να ισχύουν και για μικρές συσκευές και λαμπτήρες που περιέχουν 
υδράργυρο.

Τροπολογία 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων 
αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων 
αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των 
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ΑΗΗΕ , κυρίως, και κατά προτεραιότητα, 
αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που 
καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου.

ΑΗΗΕ , κυρίως, και κατά προτεραιότητα, 
αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που 
καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου, για λαμπτήρες που 
περιέχουν υδράργυρο και μικρές συσκευές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό που ισχύει για τον εξοπλισμό ψύξης και κατάψυξης, ισχύει και για τους λαμπτήρες που 
περιέχουν υδράργυρο, καθώς και τις μικρές συσκευές. Σήμερα, η χωριστή συλλογή εξοπλισμού 
ψύξης και κατάψυξης, λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο και μικρών συσκευών είναι 
ανεπαρκής, και υπάρχει ανάγκη να δοθούν στα κράτη μέλη κίνητρα για να βελτιώσουν τα 
ποσοστά συλλογής σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς. Όλα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 
και ειδικά οι λαμπτήρες και οι μικρές συσκευές τείνουν να καταλήγουν στον κάδο 
απορριμμάτων. Οι μικρές συσκευές συχνά περιέχουν πολύτιμους πόρους που είναι αναγκαίο να 
ανακυκλώνονται.

Τροπολογία 118
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων 
αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των 
ΑΗΗΕ , κυρίως, και κατά προτεραιότητα,
αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που 
καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου.

1. Για την επίτευξη υψηλού βαθμού 
χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ και 
σωστή επεξεργασία κάθε τύπου ΑΗΗΕ, 
κυρίως του εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που 
καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου, λαμπτήρες που 
περιέχουν υδράργυρο και μικρές 
συσκευές, τα κράτη μέλη θα 
εξασφαλίσουν όλα τα ΑΗΗΕ να 
συλλέγονται χωριστά και να μην 
αναμειγνύονται με ογκώδη ή μη 
ξεδιαλεγμένα οικιακά απορρίμματα, και 
τα μη επεξεργασμένα ΑΗΗΕ να μη 
μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής 
ταφής ή προς αποτέφρωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν τα οικιακά ΑΗΗΕ να μην περνάνε στα μη ξεδιαλεγμένα 
οικιακά απόβλητα, ειδικά οι μικρές συσκευές. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί θεσπίζοντας 
κατάλληλα μέτρα τα οποία θα ελαχιστοποιήσουν άμεσα και με προοπτική να απαγορεύσουν
τελικά τη διάθεση ΑΗΗΕ στα οικιακά απορρίμματα. 

Τα απόβλητα που προέρχονται από εξοπλισμό που περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον 
και φθοριούχες ουσίες, θα πρέπει να χρήζουν ειδικής προσοχής. Αυτό θα εξασφαλίσει αυτές οι 
συσκευές που χρειάζεται να υποβληθούν σε ιδιαίτερη επεξεργασία, λόγω της φύσης των ουσιών 
που περιέχουν, να καταλήγουν στη δική τους ροή αποβλήτων

Τροπολογία 119
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) οι διανομείς, όταν προσφέρουν ένα 
προϊόν της κατηγορίας 3, θα είναι 
υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι τα 
απόβλητα αυτά μπορούν να 
επιστρέφονται στο διανομέα τουλάχιστον 
δωρεάν, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός είναι 
ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις 
ίδιες λειτουργίες με τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό, ακόμα και αν δεν αγοράζεται 
κανένα νέο προϊόν τέτοιου τύπου.

Or. en

Τροπολογία 120
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
υποδεικνύουν τους φορείς που θα 
συλλέγουν ΑΗΗΕ από τους οικιακούς 
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χρήστες και θα φροντίζουν τα ΑΗΗΕ που 
αποτίθενται σε εγκαταστάσεις συλλογής 
να παραδίδονται σε παραγωγούς ή 
τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό 
τους ή, για την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση σε καθορισμένες 
εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθορίσουν τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ στους 
απαραίτητους φορείς, ώστε να μπορούν να επιτύχουν τους απαιτούμενους φιλόδοξους στόχους. 
Η παρούσα τροπολογία θα εξασφαλίσει την επίτευξη υψηλότερων φιλόδοξων στόχων.

Τροπολογία 121
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι διανομείς, κατά την παροχή νέου 
προϊόντος, να είναι υπεύθυνοι να 
εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αυτά 
μπορούν να επιστρέφονται στο διανομέα 
τουλάχιστον δωρεάν, ένα προς ένα, εφόσον 
ο εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου 
τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες 
με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποκλίνουν από την 
παρούσα διάταξη, εφόσον διασφαλίσουν 
ότι τούτο δεν καθιστά δυσχερέστερη για 
τον τελικό κάτοχο την επιστροφή των 
ΑΗΗΕ και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα 
συστήματα συνεχίζονται να παρέχονται 
δωρεάν στον τελικό κάτοχο. Τα κράτη 
μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας 
διάταξης ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά·

(β) οι διανομείς, κατά την παροχή νέου 
προϊόντος, να είναι υπεύθυνοι να 
εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αυτά 
μπορούν να επιστρέφονται στο διανομέα 
τουλάχιστον δωρεάν, ένα προς ένα, εφόσον 
ο εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου 
τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες 
με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Οι 
διανομείς με εκτάσεις άνω των 1500m2 
θα είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν να 
μπορούν οι καταναλωτές να επιστρέφουν 
τα ΑΗΗΕ στους διανομείς τουλάχιστον 
δωρεάν και να έχουν ειδικό στεγασμένο 
χώρο συλλογής και αποθήκευσης. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν από 
την παρούσα διάταξη, εφόσον 
διασφαλίσουν ότι τούτο δεν καθιστά 
δυσχερέστερη για τον τελικό κάτοχο την 
επιστροφή των ΑΗΗΕ και με την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα συστήματα 
συνεχίζονται να παρέχονται δωρεάν στον 
τελικό κάτοχο. Τα κράτη μέλη που κάνουν 
χρήση της παρούσας διάταξης 
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ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί δυνατή η καλύτερη συλλογή ΑΗΗΕ, ιδιαίτερα των μικρότερων συσκευών οι 
οποίες συχνά δεν επιστρέφονται με το σημερινό υποχρεωτικό σύστημα «ένα προς ένα», θα 
πρέπει να ζητηθεί από τους μεγάλους διανομείς να λειτουργήσουν ως σημεία συλλογής από το 
νόμο. Αυτό θα διευκόλυνε δραστικά τη συλλογή πολλαπλασιάζοντας τα σημεία συλλογής και θα 
καθιστούσε την επιστροφή των απορριφθέντων ΗΗΕ πολύ πιο εύκολη για τους τελικούς 
χρήστες.

Τροπολογία 122
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι διανομείς, κατά την παροχή νέου 
προϊόντος, να είναι υπεύθυνοι να 
εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αυτά 
μπορούν να επιστρέφονται στο διανομέα 
τουλάχιστον δωρεάν, ένα προς ένα, εφόσον 
ο εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου 
τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες 
με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποκλίνουν από την 
παρούσα διάταξη, εφόσον διασφαλίσουν 
ότι τούτο δεν καθιστά δυσχερέστερη για 
τον τελικό κάτοχο την επιστροφή των 
ΑΗΗΕ και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα 
συστήματα συνεχίζονται να παρέχονται 
δωρεάν στον τελικό κάτοχο. Τα κράτη 
μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας 
διάταξης ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά·

(β) οι διανομείς, κατά την παροχή νέου 
προϊόντος, να είναι υπεύθυνοι να 
εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αυτά 
μπορούν να επιστρέφονται στο διανομέα 
τουλάχιστον δωρεάν, ένα προς ένα, εφόσον 
ο εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου 
τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες 
με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Οι 
διανομείς ΗΗΕ με επιφάνεια 
καταστήματος άνω των 1500m2 θα είναι 
υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν να μπορούν οι 
καταναλωτές να επιστρέφουν τυχόν 
ΑΗΗΕ σε αυτούς δωρεάν και θα πρέπει 
να έχουν ειδικό στεγασμένο χώρο 
συλλογής και αποθήκευσης για το σκοπό 
αυτό. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποκλίνουν από την παρούσα διάταξη, 
εφόσον διασφαλίσουν ότι τούτο δεν 
καθιστά δυσχερέστερη για τον τελικό 
κάτοχο την επιστροφή των ΑΗΗΕ και με 
την προϋπόθεση ότι αυτά τα συστήματα 
συνεχίζονται να παρέχονται δωρεάν στον 
τελικό κάτοχο. Τα κράτη μέλη που κάνουν 
χρήση της παρούσας διάταξης 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα επιστροφής ένα προς ένα από διανομείς δεν είναι αρκετό. Τα ποσοστά συλλογής 
θα μπορούσαν να βελτιωθούν σημαντικά, εάν οι καταναλωτές μπορούσαν να πηγαίνουν τα 
ΑΗΗΕ τους σε οποιονδήποτε μεγάλο διανομέα.

Τροπολογία 123
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι διανομείς, κατά την παροχή νέου 
προϊόντος, να είναι υπεύθυνοι να 
εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αυτά 
μπορούν να επιστρέφονται στο διανομέα 
τουλάχιστον δωρεάν, ένα προς ένα, εφόσον 
ο εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου 
τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες 
με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποκλίνουν από την 
παρούσα διάταξη, εφόσον διασφαλίσουν 
ότι τούτο δεν καθιστά δυσχερέστερη για 
τον τελικό κάτοχο την επιστροφή των 
ΑΗΗΕ και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα 
συστήματα συνεχίζονται να παρέχονται 
δωρεάν στον τελικό κάτοχο. Τα κράτη 
μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας 
διάταξης ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά·

(β) οι διανομείς, κατά την παροχή νέου 
προϊόντος, να είναι υπεύθυνοι να 
εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αυτά 
μπορούν να επιστρέφονται στο διανομέα 
τουλάχιστον δωρεάν ή έναντι κάποιου 
αντιτίμου καταβαλλόμενου από τον 
διανομέα, ένα προς ένα, εφόσον ο 
εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου τύπου 
και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον 
παρεχόμενο εξοπλισμό. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποκλίνουν από την παρούσα 
διάταξη, εφόσον διασφαλίσουν ότι τούτο 
δεν καθιστά δυσχερέστερη για τον τελικό 
κάτοχο την επιστροφή των ΑΗΗΕ και με 
την προϋπόθεση ότι αυτά τα συστήματα 
συνεχίζονται να παρέχονται δωρεάν στον 
τελικό κάτοχο. Τα κράτη μέλη που κάνουν 
χρήση της παρούσας διάταξης 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να εξασφαλισθεί οι καταναλωτές να λαμβάνουν κάποια χρήματα για τα ΑΗΗΕ που 
επιστρέφουν στους διανομείς μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στα ποσοστά συλλογής. 
Θα μπορούσε επίσης να είναι ευεργετικό για τους παραγωγούς οι οποίοι θα λάμβαναν έτσι 
περισσότερα ΑΗΗΕ για ανακύκλωση.
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Τροπολογία 124
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Έως το 2013, τα κράτη μέλη θα 
εφαρμόσουν ένα σχέδιο βελτίωσης της 
συλλογής ΑΗΗΕ για να αυξήσουν τη 
συλλογή ΑΗΗΕ για όλες τις κατηγορίες 
ΑΗΗΕ από οικιακούς χρήστες και να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων συλλογής. Το σχέδιο 
βελτίωσης της συλλογής θα δώσει τη 
δυνατότητα, ως ένα αυστηρό ελάχιστο 
όριο, να επιτευχθεί το ποσοστό συλλογής 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7. Το σχέδιο 
βελτίωσης της συλλογής θα αναθεωρείται 
ανά τριετία και θα υποβάλλονται 
τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή. Αυτό 
το σχέδιο βελτίωσης θα πρέπει να 
ενσωματώνει τακτικές μελέτες για την 
αξιολόγηση των συστημάτων συλλογής, 
ΗΗΕ που διατίθεται, και το προκύπτον 
δυναμικό από ΑΗΗΕ σε επίπεδο κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα υποχρεωτικό σχέδιο βελτίωσης σε επίπεδο κρατών μελών είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
βελτιωθούν οι γνώσεις για τις ροές ΑΗΗΕ και να εξασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση και 
καλύτερα επιτεύγματα. Η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή για το ίδιο το σχέδιο, 
αλλά και τα ίδια τα επιτεύγματα είναι ένας τρόπος για να αποτελέσει αυτό το σχέδιο μια βάση 
δράσεων και να μην παραμείνει μόνο μια λίστα καλών προθέσεων.
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Τροπολογία 125
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
ανεπεξέργαστων ΑΗΗΕ που έχουν 
συλλεχθεί χωριστά.

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν και 
παρακολουθούν τη διάθεση 
ανεπεξέργαστων ΑΗΗΕ που έχουν 
συλλεχθεί χωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορθή παρακολούθηση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η διάθεση ΑΗΗΕ που 
δεν συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά.

Τροπολογία 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συλλογή και την αποκομιδή των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που 
βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωση, καθώς και τον 
περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών σε 
κλειστό περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συλλογή και την αποκομιδή των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που 
βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωση, καθώς και τον 
περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών σε 
κλειστό περιβάλλον. Προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση 
ολόκληρων συσκευών, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επίσης συστήματα 
συλλογής που επιτρέπουν το διαχωρισμό 
των δυνάμενων να 
επαναχρησιμοποιηθούν συσκευών από τα 
χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ στα σημεία 
συλλογής, πριν την όποια αποκομιδή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χωριστή συλλογή συσκευών δυνάμενων να επαναχρησιμοποιηθούν δεν συμβαίνει συχνά, 
επομένως είναι αναγκαίο να δοθούν στα κράτη μέλη κίνητρα για να βελτιωθούν τα ποσοστά 
συλλογής σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς, καθώς και να μεταφράσουν την προτεραιότητα 
επαναχρησιμοποίησης ολόκληρων συσκευών (παλιό άρθρο 7.1 της οδηγίας περί ΑΗΗΕ) σε 
συγκεκριμένα μέτρα σε αυτόν τον τομέα. Προκειμένου να τεθεί μια προτεραιότητα για την 
επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών, ο καλύτερος τρόπος είναι να υπάρχει πρόβλεψη 
για την επιλογή και το διαχωρισμό των δυνάμενων να επαναχρησιμοποιηθούν στοιχείων στο 
πιο πρώιμο δυνατό στάδιο. Έτσι θα διαφυλασσόταν η ποιότητά τους και θα μεγιστοποιούνταν οι 
δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των ΑΗΗΕ.

Τροπολογία 127
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι έως το 2016 θα 
συλλέγεται κατ’ ελάχιστον το 85% των 
ΑΗΗΕ που παράγονται στο κράτος 
μέλος.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ο όγκος των 
συλλεγομένων ΑΗΗΕ να αυξάνεται 
σταδιακά στη διάρκεια της περιόδου 
2013 με 2016. Τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν τις ενέργειες που 
προτίθενται να λάβουν στην Επιτροπή το 
αργότερο έως [...*]
Για την τεκμηρίωση της επίτευξης του 
ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία για τον 
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όγκο των ΑΗΗΕ τα οποία
- προετοιμάζονται για 
επαναχρησιμοποίηση ή αποστολή σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας από 
οποιονδήποτε φορέα και υφίστανται 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 8,
- προσκομίζονται σε σημεία επιστροφής 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 α,
- προσκομίζονται σε διανομείς σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2 β,
- συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία 
χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους 
συμβεβλημένους να ενεργούν εξ ονόματός 
τους,
- ή συλλέγονται και υφίστανται 
επεξεργασία χωριστά με οποιονδήποτε 
τρόπο από άλλο φορέα ΑΗΗΕ
αναφέρεται δωρεάν στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας 
οδηγίας.
* να εισαχθεί η ημερομηνία 18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος

Or. en

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για την επίτευξη του στόχου συλλογής θα πρέπει να την έχουν τα κράτη μέλη. Ούτε 
οι παραγωγοί είναι σε θέση να ελέγχουν τη συλλογή εκ μέρους άλλων φορέων, ούτε μπορεί να 
επιβληθεί συλλογικός εθνικός στόχος σε επιμέρους παραγωγούς.

Ο στόχος που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 
85 % των παραγόμενων ΑΗΗΕ (αυτό ταιριάζει με το 65% που προτείνει η Επιτροπή: 85% του 
80% των στατιστικά παραγόμενων ΑΗΗΕ.

Τροπολογία 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 
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ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

ελάχιστο ποσοστό συλλογής 40% το 2016, 
το οποίο θα αυξηθεί σε 65% το 2020. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη τριετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, η αγορά ΗΗΕ δεν έχει ακόμα κορεστεί, με αποτέλεσμα να είναι 
χαμηλότερο το ποσοστό των παραγόμενων ΑΗΗΕ σε σχέση με τον ΗΗΕ που διατίθεται στην 
αγορά. Συγκριτικά με την κατάσταση σε άλλα μέρη της ΕΕ, θα ήταν δύσκολο για αυτά να 
πετύχουν το στόχο του 65% που προτείνει η Επιτροπή.  Ο προτεινόμενος νέος στόχος θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τους δομικούς περιορισμούς, για παράδειγμα, τη 
χρήση ΗΗΕ στη διάρκεια του κύκλου ζωής, το έλλειμμα υποδομών για ανακύκλωση, που 
διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Τα έτη αναφοράς για τον υπολογισμό του 
ποσοστού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 έτη αντί 2 ετών.

Τροπολογία 129
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι έως το 2016 θα 
συλλέγεται κατ’ ελάχιστο το 85% των 
ΑΗΗΕ που παράγονται στο κράτος 
μέλος. Τα κράτη μέλη θα φροντίσουν, το 
2012 να συλλεχθούν τουλάχιστον 
4kg/κεφαλή ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη θα 
φροντίσουν ο όγκος των συλλεγομένων 
ΑΗΗΕ να αυξάνεται σταδιακά στη 
διάρκεια των ετών 2012 με 2016. Οι 
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ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

στόχοι συλλογής επιτυγχάνεται  σε ετήσια 
βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν 
υπάρχουν πρακτικά κίνητρα, να θέτουν 
πιο φιλόδοξους ατομικούς στόχους και σε 
αυτήν την περίπτωση θα το αναφέρουν 
στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 130
José Manuel Fernandes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι έως το 2016 θα 
συλλέγεται κατ’ ελάχιστο το 85% των 
ΑΗΗΕ που παράγονται στο κράτος 
μέλος. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με 
βάση το συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέτοντας ένα στόχο συλλογής 65% ως σταθμισμένο μέσο όρο, η Επιτροπή επιτρέπει ντε φάκτο 
ότι κάποια ΑΗΗΕ θα μπορούσανε να μη συλλεχτούν μέσω των επίσημων καναλιών και 
ενδεχομένως να μην υποστούν σωστή επεξεργασία. Υπάρχει επομένως ο κίνδυνος να 
παραμεληθούν οι πιο ελαφριές, πιο μικρές συσκευές και το επίκεντρο να αποτελέσει μόνο ο πιο 
βαρύς, πιο ογκώδης εξοπλισμός.



PE439.856v01-00 74/107 AM\808628EL.doc

EL

Τροπολογία 131
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 5, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές ή οι 
τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, 
επιτυγχάνουν ένα ελάχιστο ποσοστό 
συλλογής 65%. Αυτό το ποσοστό 
συλλογής υπολογίζεται βάσει του 
συνολικού βάρους των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο 
έτος στο κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και 6, και εκφράζεται ως ποσοστό 
του μέσου βάρους του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε 
σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα δύο
έτη στο κράτος μέλος. Αυτό το ποσοστό 
συλλογής θα εκπληρώνεται ετησίως 
ξεκινώντας από το έτος 2016.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 5, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι επιτυγχάνεται ένα 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 85%. Αυτό το 
ποσοστό συλλογής υπολογίζεται βάσει του 
συνολικού βάρους των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
σε κάθε κατηγορία συσκευών, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα I, τα οποία 
συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος στο 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 και 
6, και εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου 
βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για κάθε κατηγορία 
συσκευών, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα I, που διατέθηκε σε 
κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία
έτη στο κράτος μέλος. Αυτό το ποσοστό 
συλλογής θα εκπληρώνεται ετησίως 
ξεκινώντας από το έτος 2016. Από το έτος 
2013 έως το τέλος του 2015, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε στον ίδιο 
υπολογισμό να επιτυγχάνεται ένα 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 45%, που θα 
πρέπει να εκπληρώνεται ετησίως. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Nur wenn die Sammelquote pro Gerätekategorie berechnet wird, ist eine ausreichende 
Sammlung von kleinen Geräten gesichert. Wird nicht zwischen den Gerätekategorien 
differenziert, werden lediglich große und schwere Geräte dem Verwertungsprozess zugeführt. 
Kleine Geräte würden weiterhin zusammen mit dem Hausmüll entsorgt und verbrannt 
werden. Die Verbrennung der vielen  kleinen Geräte ist zum Schaden für Mensch, Tier und 
Umwelt sowie eine unnötige Ressourcenverschwendung.
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Amendment 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 5, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές ή οι 
τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, 
επιτυγχάνουν ένα ελάχιστο ποσοστό 
συλλογής 65%. Αυτό το ποσοστό 
συλλογής υπολογίζεται βάσει του 
συνολικού βάρους των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο 
έτος στο κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και 6, και εκφράζεται ως ποσοστό 
του μέσου βάρους του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε 
σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα δύο
έτη στο κράτος μέλος. Αυτό το ποσοστό 
συλλογής θα εκπληρώνεται ετησίως 
ξεκινώντας από το έτος 2016.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 5, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι επιτυγχάνεται ένα 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 55%. Αυτό το 
ποσοστό συλλογής υπολογίζεται βάσει του 
συνολικού βάρους των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο 
έτος στο κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και 6, και εκφράζεται ως ποσοστό 
του μέσου βάρους του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε 
σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία
έτη στο κράτος μέλος. Αυτό το ποσοστό 
συλλογής θα εκπληρώνεται ετησίως 
ξεκινώντας από το έτος 2016. Από το έτος 
2013 έως το τέλος του 2015, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε στον ίδιο 
υπολογισμό να επιτυγχάνεται ένα 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 45%, που θα 
πρέπει να εκπληρώνεται ετησίως. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Mindestsammelquote von 65 % ist hinsichtlich der Daten- und Berechnungsgrundlage 
schwer nachvollziehbar. Für Deutschland liegen z.B. bislang nur Daten für 2006 zur 
Erfassung, Wiederverwendung und Behandlung von Altgeräten vor, aus denen sich eine 
Sammelquote von 41 % (bezogen auf die im selben Jahr in den Verkehr gebrachte Menge) 
ergibt. Die Sammelquote sollte auf den vorhandenen Erkenntnissen und statistischen Daten 
über die Praxis der Elektroaltgeräte-Rücknahme beruhen. Eine Sammelquote in Höhe von 55 
% erscheint ehrgeizig, aber dennoch erreichbar zu sein
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Τροπολογία 133
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για την επίτευξη ελάχιστου ποσοστού 
συλλογής 75%. Το ποσοστό αυτό 
υπολογίζεται με βάση το συνολικό βάρος 
των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στη διάρκεια 
δεδομένου έτους στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, 
εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό 
του μέσου βάρους του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε 
στην αγορά κατά την προηγούμενη διετία 
στο εν λόγω κράτος μέλος. Το εν λόγω 
ποσοστό συλλογής επιτυγχάνεται σε 
ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 
2016. Από το 2013 και έως το τέλος του 
2015, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
επίτευξη, σε μηνιαία βάση και με τον ίδιο 
τρόπο υπολογισμού, ελάχιστου ποσοστού 
συλλογής 50%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να αυξηθούν οι φιλοδοξίες των στόχων που πρότεινε ο Εισηγητής.

Τροπολογία 134
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι έως το 2016 θα 
συλλέγεται κατ’ ελάχιστο το 85% των 
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για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

ΑΗΗΕ που παράγονται στο κράτος 
μέλος. Τα κράτη μέλη θα φροντίσουν ο 
όγκος των συλλεγομένων ΑΗΗΕ να 
αυξάνεται σταδιακά στη διάρκεια των 
ετών 2012 με 2016. Τα κράτη μέλη θα 
παρουσιάσουν τα σχέδια βελτίωσής τους 
στην Επιτροπή έως το 2012.

Τα κράτη μέλη θα φροντίσουν, το 2011 να 
συλλεχθούν τουλάχιστον 4kg/κεφαλή 
ΑΗΗΕ.
Οι στόχοι συλλογής επιτυγχάνονται  σε 
ετήσια βάση.
Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν υπάρχουν 
πρακτικά κίνητρα, να θέτουν πιο 
φιλόδοξο ατομικό στόχο και σε αυτήν την 
περίπτωση θα το αναφέρουν στην 
Επιτροπή.
Ο όγκος ΑΗΗΕ που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
υφίστανται προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, θα θεωρείται ο 
ετήσιος όγκος συλλεχθέντων ΑΗΗΕ.
Για να τεκμηριώσουν την επίτευξη του 
ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα κράτη 
μέλη θα φροντίζουν ώστε πληροφορίες 
για τον όγκο ΑΗΗΕ που έχουν 
προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή 
στάλθηκαν σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας από οποιονδήποτε φορέα 
και υπέστησαν επεξεργασία σύμφωνα με 
το άρθρο 8, να αναφέρονται στο κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 16 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια διαφορετική μέθοδος υπολογισμού των στόχων συλλογής.
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Τροπολογία 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι έως το 2016 θα 
συλλέγεται κατ’ ελάχιστο το 85% των 
ΑΗΗΕ που παράγονται στο κράτος 
μέλος.

Τα κράτη μέλη θα φροντίσουν ο όγκος 
των συλλεγομένων ΑΗΗΕ να αυξάνεται 
σταδιακά στη διάρκεια των ετών 2012 με 
2016. Τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν τα 
σχέδια βελτίωσής τους στην Επιτροπή 
έως το τέλος του 2011.
Τα κράτη μέλη θα φροντίσουν, το 2011 να 
συλλεχθούν τουλάχιστον 4kg/κεφαλή 
ΑΗΗΕ. 
Οι στόχοι συλλογής επιτυγχάνονται  σε 
ετήσια βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν 
υπάρχουν πρακτικά κίνητρα, να θέτουν 
πιο φιλόδοξους ατομικούς στόχους και σε 
αυτήν την περίπτωση θα το αναφέρουν 
στην Επιτροπή.
Ο όγκος ΑΗΗΕ που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένου του όγκου που 
υφίσταται προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, θα θεωρείται ο 
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ετήσιος όγκος συλλεχθέντων ΑΗΗΕ.
Για την τεκμηρίωση της επίτευξης του 
ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία για τον 
όγκο των ΑΗΗΕ τα οποία 
- έχουν προετοιμαστεί για 
επαναχρησιμοποίηση ή αποστολή σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας από 
οποιονδήποτε φορέα και υφίστανται 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 8,
- προσκομίζονται σε σημεία επιστροφής 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2α,
- προσκομίζονται σε διανομείς σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2 β,
- συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία 
χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους 
συμβεβλημένους να ενεργούν εξ ονόματός 
τους, 
- ή συλλέγονται και υφίστανται 
επεξεργασία χωριστά με οποιονδήποτε 
τρόπο από άλλο φορέα ΑΗΗΕ
Αναφέρεται δωρεάν στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας 
οδηγίας.
Το επίτευγμα θα πρέπει να ορίζεται ως ο 
πραγματικός όγκος ΑΗΗΕ που 
προετοιμάστηκε για επαναχρησιμοποίηση 
ή υπέστηκε επεξεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για την επίτευξη του στόχου συλλογής την έχουν τα κράτη μέλη. 
Οι παραγωγοί δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για ένα συνολικό στόχο συλλογής, καθώς δεν 
είναι σε θέση να ελέγξουν άλλους φορείς που συλλέγουν ΑΗΗΕ κερδοσκοπικά ούτε διαθέτουν 
εξουσίες επιβολής και ο συλλογικός όρος «παραγωγοί» δεν μπορεί να παραπέμπει σε κάποιο 
νομικό πρόσωπο στο μπορεί να απευθυνθεί κανείς από κοινού. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται μια 
ελάχιστη συλλογή της τάξεως του 85 % των παραγόμενων ΑΗΗΕ σε επίπεδο κράτους μέλους 
(αυτό ταιριάζει με το 65% που όρισε η Επιτροπή, δηλαδή 85% του 80% των παραγόμενων 
ΑΗΗΕ, που έχει υπολογιστεί ότι παράγεται στατιστικά σε διάστημα δύο ετών αφού διατεθεί 
στην αγορά το 100% του ΗΗΕ).
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Τροπολογία 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους, επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους, επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016. Επίσης 
περιλαμβάνει τα ΑΗΗΕ που συλλέχθησαν 
χωριστά ενόψει της 
επαναχρησιμοποίησής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος ασκεί φιλόδοξη πολιτική αναφορικά με την προώθηση 
της επαναχρησιμοποίησης, κινδυνεύει να επιβαρυνθεί εάν τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται ενόψει της 
επαναχρησιμοποίησής τους δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά συλλογής. Για το λόγο αυτό, 
είναι απαραίτητο να φροντίζουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη· η συγκεκριμένη μέριμνα 
καθίσταται αναγκαία και λόγω του ότι ορισμένος αριθμός αποβλήτων συλλέγονται πολύ 
νωρίτερα και, ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται στις συλλεγόμενες ποσότητες.
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Τροπολογία 137
János Áder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το 
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε οι παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν 
για λογαριασμό τους επιτυγχάνουν 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 50% το 2016, 
το οποίο θα αυξηθεί σε 65% το 2020. Το 
ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το
συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου 
έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις 
εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούμενη τριετία στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής 
γενομένης από το 2016. Πριν από αυτήν 
την ημερομηνία, θα ισχύει ποσοστό 
συλλογής τουλάχιστον τεσσάρων 
χιλιόγραμμων ΑΗΗΕ κατά μέσο όρο ανά 
κάτοικο ανά έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, η αγορά ΗΗΕ δεν έχει ακόμα κορεστεί, με αποτέλεσμα να είναι 
χαμηλότερο το ποσοστό των παραγόμενων ΑΗΗΕ σε σχέση με τον ΗΗΕ που διατίθεται στην 
αγορά. Συγκριτικά με την κατάσταση σε άλλα μέρη της ΕΕ, θα ήταν δύσκολο για αυτά να 
πετύχουν το στόχο του 65% που προτείνει η Επιτροπή. Ο προτεινόμενος νέος στόχος θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τους δομικούς περιορισμούς, για παράδειγμα, τη 
χρήση ΗΗΕ στη διάρκεια του κύκλου ζωής, το έλλειμμα υποδομών για ανακύκλωση, που 
διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Έως ότου τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι στόχοι, θα 
παραταθεί το ποσοστό συλλογής που ισχύει σήμερα. Τα έτη αναφοράς για τον υπολογισμό του 
ποσοστού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 έτη αντί 2 ετών.
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Τροπολογία 138
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για την τεκμηρίωση της επίτευξης 
του ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 
για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα οποία: 
- προσκομίζονται σε σημεία επιστροφής 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2α,

- προσκομίζονται σε διανομείς σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2 β,

- συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία 
χωριστά ή εξάγονται από παραγωγούς ή 
τρίτους συμβεβλημένους να ενεργούν εξ 
ονόματός τους,
- ή συλλέγονται και υφίστανται 
επεξεργασία χωριστά, 
ανακατασκευάζονται ή εξάγονται με 
οποιονδήποτε τρόπο από άλλο φορέα 
ΑΗΗΕ

τα λαμβάνουν δωρεάν σε ετήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 139
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 5, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι για λαμπτήρες οι οποίοι 
περιέχουν υδράργυρο επιτυγχάνεται ένα 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 45%  από την 
έναρξη του 2016. Αυτό το ποσοστό 
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συλλογής υπολογίζεται βάσει του 
συνολικού βάρους των λαμπτήρων που 
περιέχουν υδράργυρο και συλλέχθηκαν σε 
ένα δεδομένο έτος και εκφράζεται ως 
ποσοστό του μέσου βάρους των 
λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο που 
διατέθηκαν σε κυκλοφορία κατά τα 
προηγούμενα τρία έτη στο κράτος μέλος. 
Από το έτος 2012 έως το τέλος του 2015, 
τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στον ίδιο 
υπολογισμό να επιτυγχάνεται ένα 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής 30%, που θα 
πρέπει να εκπληρώνεται ετησίως.

Or. de

Τροπολογία 140
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διανομέας που δεν μπορεί να αποδείξει ότι 
ο κατασκευαστής μιας ηλεκτρικής ή 
ηλεκτρονικής συσκευής πληροί τις 
οικονομικές και διαδικαστικές 
υποχρεώσεις του για τη συγκεκριμένη 
συσκευή, πληροί τις υποχρεώσεις αυτές ο 
ίδιος ή μεριμνά ώστε οι υποχρεώσεις 
αυτές να πληρούνται προτού διαθέσει το 
προϊόν παρακάτω.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές να συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους 
για συλλογή και ανακύκλωση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δίνεται κίνητρο στους εμπόρους.
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Τροπολογία 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη θα μεριμνήσουν να 
οριστεί ένα ξεχωριστό ελάχιστο ποσοστό 
συλλογής για τους λαμπτήρες που 
εμπίπτουν στην κατηγορία 3 του 
παραρτήματος I. Οι παραγωγοί 
λαμπτήρων της κατηγορίας 3 θα πρέπει 
να επιτυγχάνουν τους εξής στόχους 
συλλογής:
α) 30% αρχής γενομένης το 2012
β) 45% αρχής γενομένης το 2016
εκφρασμένους ως ποσοστό του μέσου 
βάρους των λαμπτήρων διατέθηκαν στην 
αγορά μέσα στα τρία προηγούμενα έτη 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγκριτικά με σχεδόν οποιοδήποτε άλλο ΗΗΕ, η αγορά λαμπτήρων φθορισμού μικρών 
διαστάσεων δεν είναι κορεσμένη. Μέσα στα επόμενα χρόνια, οι καταναλωτές θα 
αντικαταστήσουν τους παλιούς τους λαμπτήρες πυράκτωσης με νέους λαμπτήρες φθορισμού 
μικρών διαστάσεων. Αυτοί οι λαμπτήρες έχουν διάρκεια ζωής άνω των πέντε ετών. Για το λόγο 
αυτό, ένας στόχος συλλογής της τάξεως του 65% με βάση τους λαμπτήρες που πωλήθηκαν μέσα 
στα τρία προηγούμενα χρόνια είναι ανέφικτος. Ένας στόχος χωριστής συλλογής προσφέρει 
επίσης κίνητρα για τη συλλογή λαμπτήρων κατηγορίας 3, οι οποίοι διαφορετικά θα μπορούσαν 
να παραμεληθούν στη διαδικασία συλλογής λόγω του πολύ μικρού τους βάρους.
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Τροπολογία 142
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για την τεκμηρίωση της επίτευξης 
του ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 
για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα οποία: 
συμβεβλημένους να ενεργούν εξ ονόματός 
τους,
- προσκομίζονται σε σημεία επιστροφής 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2α,
- προσκομίζονται σε διανομείς σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2 β,
- συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία 
χωριστά ή εξάγονται από παραγωγούς ή 
τρίτους  
- ή έχουν συλλεχτεί χωριστά με άλλο 
τρόπο, τους κοινοποιούνται δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποδοχή της τροπολογίας του Εισηγητή αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού 
και στο ότι οι τρίτοι φορείς συλλογής που τους φέρνουν ΑΗΗΕ θα πρέπει να είναι 
συμβεβλημένοι για να το κάνουν αυτό.  Η αδυναμία εκπλήρωσης αυτής της απαίτησης ιδιαίτερα 
στο ΗΒ υπονομεύει την εφαρμογή της οδηγίας στη συγκεκριμένη χώρα.

Τροπολογία 143
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για την τεκμηρίωση της επίτευξης 
του ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 
για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα οποία: 
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- προσκομίζονται σε σημεία επιστροφής 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2α,
- προσκομίζονται σε διανομείς σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2 β,
- συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία 
χωριστά ή εξάγονται από παραγωγούς ή 
τρίτους που ενεργούν εξ ονόματός τους,
- ή συλλέγονται και υφίστανται 
επεξεργασία χωριστά, 
ανακατασκευάζονται ή εξάγονται με 
οποιονδήποτε τρόπο από άλλο φορέα 
ΑΗΗΕ τους κοινοποιούνται δωρεάν σε 
ετήσια βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη του στόχου συλλογής και πρέπει να δηλώνουν 
τις συλλεγόμενες και επεξεργασμένες ποσότητες ΑΗΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 
5, συμπεριλαμβανομένων των όγκων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση. Για το 
λόγο αυτό, είναι σημαντικό να τους κοινοποιούνται όλες οι ποσότητες που συλλέγονται 
χωριστά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συλλέγονται από φορείς ΑΗΗΕ πέραν των 
παραγωγών και τρίτων συμβεβλημένων να ενεργούν εξ ονόματός τους. Τούτο επιτρέπει επίσης 
την καλύτερη εποπτεία των ροών αποβλήτων.

Τροπολογία 144
José Manuel Fernandes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναφέρουν σε ετήσια βάση στην 
Επιτροπή:
- τον όγκο των ΑΗΗΕ που παράχθηκαν 
στο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο 
έτος σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία 
που θεσπίζεται στο σημείο 3·
- τον όγκο των ΑΗΗΕ που συλλέχτηκαν 
στο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο 
έτος·
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- τον όγκο των ΑΗΗΕ που διατέθηκαν 
στην αγορά κατά το προηγούμενο έτος 
και τους όγκους των ΑΗΗΕ που 
εισήχθηκαν και εξάχθηκαν από το κράτος 
μέλος·
- μια εκτίμηση του όγκου ΑΗΗΕ που 
υπέστησαν ακατάλληλη επεξεργασία, 
οδηγήθηκαν σε ΧΥΤΑ ή εξάχθηκαν 
παρανόμως κατά το προηγούμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να συμπληρώνουν τα δεδομένα τους με άλλα 
στοιχεία, όπως ΑΗΗΕ που έτυχαν ακατάλληλου χειρισμού (υγειονομική ταφή, ντάμπινγκ και 
παράνομη μεταφορά.

Τροπολογία 145
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν σε 
ετήσια βάση στην Επιτροπή
- τον όγκο των ΑΗΗΕ που παράχθηκαν 
στο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο 
έτος σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία 
που θεσπίζεται στο σημείο 3,
- τον όγκο των ΑΗΗΕ που συλλέχτηκαν 
στο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο 
έτος,
- τον όγκο των ΗΗΕ που διατέθηκαν 
στην αγορά κατά το προηγούμενο έτος, 
+/- τους όγκους των ΗΗΕ που 
εισήχθηκαν και εξάχθηκαν από το κράτος 
μέλος
- μια εκτίμηση του όγκου ΑΗΗΕ που 
υπέστησαν ακατάλληλη επεξεργασία, 
οδηγήθηκαν σε ΧΥΤΑ ή εξάχθηκαν 
παρανόμως κατά το προηγούμενο έτος.

Or. en
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Τροπολογία 146
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν σε 
ετήσια βάση στην Επιτροπή
- τον όγκο των ΑΗΗΕ που παράχθηκαν
στο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο 
έτος σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία 
που θεσπίζεται στο σημείο 3,
- τον όγκο των ΑΗΗΕ που συλλέχτηκαν 
στο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο 
έτος,
- τον όγκο των ΗΗΕ που διατέθηκαν 
στην αγορά κατά το προηγούμενο έτος, 
+/- τους όγκους των ΗΗΕ που 
εισήχθηκαν και εξάχθηκαν από το κράτος 
μέλος
- μια εκτίμηση του όγκου ΑΗΗΕ που 
υπέστησαν ακατάλληλη επεξεργασία, 
οδηγήθηκαν σε ΧΥΤΑ ή εξάχθηκαν 
παρανόμως κατά το προηγούμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τα ΑΗΗΕ τις ροές που ακολουθούν και να 
υποβάλλουν στοιχεία κάθε χρόνο. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν στην Επιτροπή: τους όγκους των 
συλλεχθέντων ΑΗΗΕ, τον όγκο των ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά και τον όγκο ΑΗΗΕ που 
υπέστησαν επεξεργασία στα διάφορα κανάλια.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διεξάγουν μια μελέτη για να προσδιορίσουν τον όγκο των 
παραγόμενων ΑΗΗΕ τα οποία θα υπολογιστούν συλλέγοντας δεδομένα για το συνολικό βάρος 
ΑΗΗΕ που παράγονται κατ’ έτος.

Αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται στο μέτρο του δυνατού από άλλα χρήσιμα δεδομένα όπως τα 
ΑΗΗΕ που έτυχαν ακατάλληλου χειρισμού.
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Τροπολογία 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν σε 
ετήσια βάση στην Επιτροπή
- τον όγκο των ΑΗΗΕ που παράχθηκαν
στο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο 
έτος σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία 
που θεσπίζεται στο σημείο 3
- τον όγκο των ΑΗΗΕ που συλλέχτηκαν 
στο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο 
έτος,
- τον όγκο των ΗΗΕ που διατέθηκαν 
στην αγορά στο κράτος μέλος κατά το 
προηγούμενο έτος, +/- τους όγκους των 
ΗΗΕ που εισήχθηκαν και εξάχθηκαν από 
το κράτος μέλος
- μια εκτίμηση του όγκου ΑΗΗΕ που 
υπέστησαν ακατάλληλη επεξεργασία, 
οδηγήθηκαν σε ΧΥΤΑ ή εξάχθηκαν 
παρανόμως κατά το προηγούμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις ροές ΗΗΕ και ΑΗΗΕ σε κοινοτικό 
επίπεδο και να υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς εντοπισμού νομικών κενών στην 
παρακολούθηση, είναι σημαντικό να οδηγούνται τα κράτη μέλη να συλλέγουν στοιχεία για τα 
διάφορα στάδια στην αλυσίδα του κύκλου ζωής των ΗΗΕ και των διασυνοριακών 
μετακινήσεων που πραγματοποιούν.

Τροπολογία 148
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζεται κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του συνολικού βάρους του 

3. Έως τις 31 Ιουλίου 2011, το αργότερο,
καθορίζεται κοινή μεθοδολογία για τον 
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ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στην εθνική αγορά.

υπολογισμό του συνολικού βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στην εθνική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτούνται δεσμευτικές προθεσμίες ώστε να διασφαλιστεί η νομική βεβαιότητα και να 
εφαρμοστεί η κοινή μεθοδολογία.

Τροπολογία 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Μιχαήλ
Τρεμόπουλος, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζεται κοινή μεθοδολογία για τον
υπολογισμό του συνολικού βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στην εθνική αγορά.

3. Έως το 2014, καθορίζεται κοινή 
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
όγκου των παραγόμενων ΑΗΗΕ (κατά 
βάρος και μονάδες) σε κάθε κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης της προόδου των κρατών μελών και προσδιορισμού του 
βαθμού επίτευξης του στόχου, είναι απαραίτητο αυτοί οι στόχοι να βασίζονται σε μια κοινή 
μεθοδολογία. Προσφέρει επίσης τον απαιτούμενο ανταγωνισμό επί ίσοις όροις μεταξύ των 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 150
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζεται κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του συνολικού βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στην εθνική αγορά.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
λειτουργία αποδοτικών συστημάτων 
συλλογής, η Επιτροπή θα θεσπίσει, μέσω 
ανατεθειμένων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος α, 18 παράγραφος 
β και 18 παράγραφος γ, κοινή 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
συνολικού βάρους του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται 
στην εθνική αγορά.

Το μέτρο αυτό, που έχει ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζεται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλιά λεγόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη 
νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 151
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζεται κοινή μεθοδολογία για τον
υπολογισμό του συνολικού βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στην εθνική αγορά.

3. Έως το 2012, καθορίζεται μία κοινή 
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
όγκου των παραγόμενων ΑΗΗΕ κατά 
βάρος σε κάθε κράτος μέλος.
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Or. en

Τροπολογία 152
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζεται κοινή μεθοδολογία για τον
υπολογισμό του συνολικού βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στην εθνική αγορά.

3. Έως το 2014, καθορίζεται κοινή 
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
όγκου των παραγόμενων ΑΗΗΕ (κατά
βάρος και μονάδες) σε κάθε κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της προθεσμίας και του στόχου.

Τροπολογία 153
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζεται κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του συνολικού βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στην εθνική αγορά.

3. Έως το 2014, καθορίζεται μία κοινή 
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
όγκου των παραγόμενων ΑΗΗΕ (κατά 
βάρος και μονάδες) σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαιότητα ξεκάθαρης μεθοδολογίας.
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Τροπολογία 154
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης.

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
στόχο συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχων για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων, ιδιαίτερα 
εξοπλισμού ο οποίος περιέχει ουσίες που 
βλάπτουν το όζον ή αέρια του 
θερμοκηπίου όπως συσκευές ψύξης και 
κατάψυξης, καθώς και για μικρές 
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων 
παιχνιδιών, συσκευών που περιέχουν 
μπαταρίες ή συσσωρευτών) και 
εξοπλισμό που περιέχει υδράργυρο, 
όπως λαμπτήρες φθορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι για τις μικρές συσκευές και τις πιο επικίνδυνες 
ροές αποβλήτων. 

Απόβλητα που προέρχονται από εξοπλισμό ψύξης και κατάψυξης, καθώς και λαμπτήρες που 
περιέχουν υδράργυρο θα πρέπει να δικαιούνται συγκεκριμένο στόχο λόγω του επικίνδυνου 
περιεχομένου τους. Οι ροές μικρών συσκευών και λαμπτήρων δικαιούνται συγκεκριμένους 
στόχους ώστε να διασφαλιστεί ότι η προσοχή είναι στραμμένη στη συλλογή και την εκτροπή από 
τους χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς, υπάρχει υψηλός κίνδυνος, εάν δεν αποτελούν 
συγκεκριμένο στόχο, οι μικρότερες συσκευές να συνεχίσουν να απορρίπτονται συχνά με τα 
γενικά οικιακά απορρίμματα.
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Τροπολογία 155
José Manuel Fernandes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης.

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό ενός στόχου για τη 
χωριστή συλλογή αποβλήτων, ιδιαίτερα 
για εξοπλισμό ο οποίος περιέχει ουσίες 
που βλάπτουν το όζον ή αέρια του 
θερμοκηπίου όπως συσκευές ψύξης και 
κατάψυξης, καθώς και για μικρές 
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων 
παιχνιδιών, συσκευών που περιέχουν 
μπαταρίες ή συσσωρευτών) και 
εξοπλισμό που περιέχει υδράργυρο, όπως 
λαμπτήρες φθορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απόβλητα που προέρχονται από εξοπλισμό ψύξης και κατάψυξης, καθώς και λαμπτήρες που 
περιέχουν υδράργυρο θα πρέπει να αξιολογούνται ειδικά λόγω του επικίνδυνου περιεχομένου 
τους. Διαφορετικά, υπάρχει υψηλός κίνδυνος αυτές οι μικρές συσκευές να συνεχίσουν να 
απορρίπτονται συχνά στον κάδο απορριμμάτων με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Τροπολογία 156
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης.

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
στόχο συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχων για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού που 
εμπίπτει στο παράρτημα 1 της οδηγίας 
20xx/xx/ΕΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών), ιδιαίτερα 
εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και 
λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για τις μικρές συσκευές και τις πιο επικίνδυνες 
ροές αποβλήτων. Εάν δεν τύχουν ειδικής αντιμετώπισης, υπάρχει υψηλός κίνδυνος οι 
μικρότερες συσκευές να συνεχίσουν να απορρίπτονται συχνά στον κάδο απορριμμάτων με τα 
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η ευκαιρία ορισμού συγκεκριμένων στόχων για άλλες 
κατηγορίες ΑΗΗΕ θα πρέπει να διατηρηθεί σε περίπτωση που μεμονωμένοι στόχοι για άλλες 
κατηγορίες εξοπλισμού μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία.

Τροπολογία 157
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης.

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή
συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης, λαμπτήρων που περιέχουν 
υδράργυρο και μικρών συσκευών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο ενέχουν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. 
Σήμερα δεν επιτυγχάνεται σε όλα τα κράτη υψηλό ποσοστό συλλογής λαμπτήρων, δεδομένου 
ιδιαίτερα ότι οι λαμπτήρες δεν έχουν μεγάλο βάρος. Για το λόγο αυτό, και δεδομένων των 
οικολογικών απαιτήσεων θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο καθορισμού ειδικού στόχου 
συλλογής για τους συγκεκριμένους λαμπτήρες. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει για τις μικρές 
συσκευές, οι οποίες συχνά περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, όμως πολύ συχνά καταλήγουν στη ροή 
των γενικών αποβλήτων.

Τροπολογία 158
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης.

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό ενός στόχου για τη 
χωριστή συλλογή αποβλήτων για 
εξοπλισμό ο οποίος περιέχει ουσίες που 
βλάπτουν το όζον ή αέρια του 
θερμοκηπίου όπως συσκευές ψύξης και 
κατάψυξης, καθώς και για μικρές 
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων 
παιχνιδιών, συσκευών που περιέχουν 
μπαταρίες ή συσσωρευτών) και 
εξοπλισμό που περιέχει υδράργυρο, όπως 
λαμπτήρες φθορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαιότητα ύπαρξης στόχων χωριστής συλλογής για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες
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Τροπολογία 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
ποσοστό συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης. 

4. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση 
έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το 
στόχο συλλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 
πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή 
συλλογή αποβλήτων, ιδιαίτερα 
εξοπλισμού ο οποίος περιέχει ουσίες που 
βλάπτουν το όζον ή αέρια του 
θερμοκηπίου όπως συσκευές ψύξης και 
κατάψυξης, καθώς και για εξοπλισμό που 
περιέχει υδράργυρο όπως λαμπτήρες 
φθορισμού και μικρές συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών, 
συσκευών που περιέχουν μπαταρίες ή 
συσσωρευτών).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης, οι λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο και οι μικρές 
συσκευές όπως τα παιχνίδια, τα κινητά τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές, κλπ., περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες ή/και σπάνιες πρώτες ύλες. Για περιβαλλοντικούς λόγους και για λόγους 
υγείας και ορθής διαχείρισης των πόρων δικαιολογείται η ύπαρξη στόχων χωριστής συλλογής 
και θα πρέπει να εφαρμοστούν ταχύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες συσκευές εντός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 160
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι γίνεται 
επεξεργασία όλων των χωριστά 
συλλεγμένων αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι γίνεται 
επεξεργασία όλων των χωριστά 
συλλεγμένων αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Επιτροπή 
προωθεί την ανάπτυξη εναρμονισμένων 
προτύπων για τη συλλογή, επεξεργασία 
και ανακύκλωση των αποβλήτων 
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
ιδίως μέσω ανάθεσης στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης, έτσι ώστε, εντός 
12 μηνών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, να αναπτυχθούν 
εναρμονισμένα πρότυπα.

Τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται με τη 
χρήση μεθόδων που θα αναπτυχθούν για 
την επαλήθευση των χαρακτηριστικών 
των προϊόντων μετά το πέρας της χρήσης 
τους, σε σχέση με την 
αποσυναρμολόγηση, τη χρηστικότητα 
καθώς και τη μείωση των επικίνδυνων 
ουσιών.

Θα απαγορεύονται συναλλαγές με 
οργανισμούς που δεν έχουν κάνει εγγραφή 
ή δεν έχουν λάβει έγκριση, κι ως εκ 
τούτου, δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αποσκοπεί στην πρόληψη, μεταξύ άλλων, της παράνομης διακίνησης και εξαγωγής των 
ΑΗΗΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι σαφές ότι στη συλλογή και στην αξιοποίηση επιτρέπεται να 
συμμετέχουν μόνο οργανισμοί που αποτελούν μέρος της επίσημης αλυσίδας.
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Τροπολογία 161
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία .

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία . Η 
Επιτροπή παροτρύνει την ανάπτυξη 
εναρμονισμένων προτύπων για τη 
συλλογή, την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κυρίως με 
ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης. Παραπομπή σε αυτά τα 
εναρμονισμένα πρότυπα θα δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αυτός ο 
κατάλογος θα ενημερώνεται τακτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη προτύπων.

Τροπολογία 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία .

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία . Η 
Επιτροπή προωθεί την ανάπτυξη 
εναρμονισμένων προτύπων για τη 
συλλογή, την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα 12 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
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κυρίως με ανάθεση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης. Αυτά τα 
πρότυπα περιλαμβάνουν μεθόδους 
αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του 
τέλους της ωφέλιμης ζωής των 
προϊόντων, όπως απαιτείται κατά το 
άρθρο 4, μεταξύ άλλων της ευκολίας στην 
αποσυναρμολόγηση, της ανάκτησης 
σπάνιων στρατηγικών πόρων, της 
δυνατότητας ανακύκλωσης και του 
περιορισμού των εκπομπών επικίνδυνων 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως τώρα δεν έχουν αναπτυχθεί πρότυπα για την ανακύκλωση. Υπάρχουν μεγάλες ποιοτικές 
διαφορές στην ανακύκλωση και κατά συνέπεια και στην απόδοση της διαχείρισης των πόρων. 
Εξ άλλου, η ύπαρξη διαφορετικών προτύπων οδηγεί στη στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού, 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ενιαίο πλαίσιο συνθηκών. Τα πρότυπα που 
πρόκειται να αναπτυχθούν θα πρέπει να προωθούν τον οικολογικό σχεδιασμό για το τέλος της 
ωφέλιμης ζωής των προϊόντων και όχι μόνο να παραπέμπουν σε υπάρχουσες πρακτικές 
ανακύκλωσης. Ιδιαιτέρως, αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να δίνουν κίνητρα για την ευκολία 
αποσυναρμολόγησης, την ανάκτηση στρατηγικών σπάνιων πρώτων υλών, τη δυνατότητα 
ανακύκλωσης και τον περιορισμό των επικίνδυνων εκπομπών. Ως πηγή έμπνευσης, θα 
μπορούσαν να βασιστούν σε προϋπάρχουσα εργασία όπως το The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, τα πρότυπα επισήμανσης ΑΗΗΕ 
και όλες τις συστάσεις για διατάξεις σε πρότυπα όπως έχουν δημοσιευτεί από τον Οδηγό 
αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων στα πρότυπα προϊόντων για το τέλος της ωφέλιμης 
ζωής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) (Έκδοση 3 Νοεμβρίου 2008).

Τροπολογία 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με 
τη σειρά προτεραιότητας στην ιεράρχηση 
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των αποβλήτων που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2008/98/ΕΚ. Για να δοθεί 
προτεραιότητα στην προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, θα πρέπει να 
εφαρμοστεί ένας έλεγχος πριν από 
οποιαδήποτε επεξεργασία, για να 
βεβαιωθεί εάν ο εξοπλισμός απόβλητα ή 
μεμονωμένα συστατικά μέρη του 
δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται 
από πιστοποιημένα κέντρα επισκευής και 
επαναχρησιμοποίησης, τα οποία θα έχουν 
ιδρυθεί σύμφωνα με το άρθρο 11.1 και το 
παράρτημα IV της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή 
αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία η συλλογή και η επεξεργασία ΑΗΗΕ να γίνεται χρησιμοποιώντας τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας αλλά και σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ). Σύμφωνα 
με την ιεράρχηση αποβλήτων, τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ θα πρέπει να 
προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση κατά προτεραιότητα και, μόνο όταν δεν 
δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν, να υποβάλλονται σε επεξεργασία για ανακύκλωση, 
ανάκτηση ενέργειας ή διάθεση. Ο υποχρεωτικός έλεγχος για δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης είναι κατάλληλο μέσο. Για να γίνει αυτό με τον κατάλληλο τρόπο, 
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται ειδικά καταρτισμένο 
προσωπικό είτε να επιτρέπεται σε κάποιο πιστοποιημένο κέντρο επαναχρησιμοποίησης να 
κάνει τον έλεγχο και τη διαλογή.

Τροπολογία 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή θα αναπτύξει 
εναρμονισμένα πρότυπα για τη συλλογή, 
την επεξεργασία και την ανακύκλωση 
ΑΗΗΕ, μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, με 
ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Τυποποίησης. Αυτά τα πρότυπα 
περιλαμβάνουν μεθόδους αξιολόγησης 
των χαρακτηριστικών του τέλους της 
ωφέλιμης ζωής των προϊόντων, όπως 
απαιτείται κατά το άρθρο 4, ειδικά της 
ευκολίας στην αποσυναρμολόγηση, της 
δυνατότητας ανακύκλωσης και του 
περιορισμού των εκπομπών επικίνδυνων 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ποιοτικές διαφορές σε σχέση με την αποδοτικότητα του χειρισμού των πόρων 
ανακύκλωσης. Η ύπαρξη διαφορετικών προτύπων οδηγεί στη στρέβλωση των όρων 
ανταγωνισμού, και για το λόγο αυτό χρειάζεται ένα ενιαίο πλαίσιο συνθηκών. Τα νέα πρότυπα 
θα πρέπει να προωθούν τον οικολογικό σχεδιασμό για το τέλος της ωφέλιμης ζωής των 
προϊόντων και όχι μόνο να παραπέμπουν σε υπάρχουσες πρακτικές ανακύκλωσης. Εν 
προκειμένω μπορούν να χρησιμοποιηθούν το The e-Stewards Standard for Responsible 
Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, τα πρότυπα επισήμανσης ΑΗΗΕ και οι 
συστάσεις για διατάξεις σε πρότυπα όπως παρουσιάζονται στον Οδηγό αντιμετώπισης 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στα πρότυπα προϊόντων για το τέλος της ωφέλιμης ζωής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) (Έκδοση 3/11/2008).

Τροπολογία 165
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πέραν της αφαίρεσης όλων των 
υγρών, η κατεργασία περιλαμβάνει τη 
χειροκίνητη, μηχανική, χημική ή 
μεταλλουργική επεξεργασία, μέσω της 
οποίας αφαιρούνται κατά τη διαδικασία 
της κατεργασίας επικίνδυνες ουσίες, 
παρασκευάσματα ή συστατικά κατά το 
πρώτο δυνατό στάδιο της διαδικασίας 
αξιοποίησης και τόσο εμπεριστατωμένα 
όσο είναι τεχνικά εφικτό. Η αφαίρεση 
πραγματοποιείται προτού 
χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι 
επεξεργασίας, οι οποίες ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε διασπορά των επικίνδυνων 
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συστατικών. Ο τεμαχισμός δεν θεωρείται 
ως αφαίρεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο τεμαχισμός δεν ενδείκνυται για την απομόνωση των επικίνδυνων ουσιών και την ενδεδειγμένη 
κατεργασία τους.

Τροπολογία 166
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η επεξεργασία μεγιστοποιεί την 
ανάκτηση στρατηγικών πρώτων υλών 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ακατάλληλη ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων συνεπάγεται μια 
σημαντική απώλεια στρατηγικών πρώτων υλών. Η επεξεργασία θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε 
να επιτρέψει την ανάκτηση και με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια της προσφοράς τέτοιων 
υλικών

Τροπολογία 167
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το παράρτημα ΙΙ μπορεί να 
τροποποιηθεί, ούτως ώστε να 
συμπεριληφθούν σε αυτό και άλλες 
τεχνολογίες επεξεργασίας που 
διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

4. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, μέσω 
ανατεθειμένων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος α, 18 παράγραφος 
β και 18 παράγραφος γ, προσαρμογές του 
παραρτήματος ΙΙ, ούτως ώστε να 
συμπεριληφθούν σε αυτό και άλλες 
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περιβάλλοντος. 

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 3. 
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα 
το κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθούν οι 
καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες 
τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά 
τηλέφωνα και τις οθόνες με υγρών 
κρυστάλλων.

τεχνολογίες επεξεργασίας που 
διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Η Επιτροπή αξιολογεί 
κατά προτεραιότητα το κατά πόσον πρέπει 
να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που 
αφορούν τις πλακέτες τυπωμένων 
κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις 
οθόνες με υγρών κρυστάλλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλιά λεγόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη 
νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 168
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί 
εργασίες επεξεργασίας να λαμβάνει άδεια 
από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το 
άρθρο 23 της οδηγίας 2008/xx/ΕΚ.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί 
εργασίες επεξεργασίας να υποχρεούται να 
καταχωρηθεί σε μητρώο και να λαμβάνει 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/xx/ΕΚ. Θα 
απαγορεύονται οι συναλλαγές με μη 
καταχωρημένες και άνευ αδείας 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόθεση του παρόντος άρθρου είναι να διασφαλίσει τη συλλογή και την επεξεργασία ΑΗΗΕ 
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μέσω επίσημων οδών. Μια απαγόρευση κάθε συναλλαγής σχετικής με ΑΗΗΕ με οποιονδήποτε 
φορέα της αλυσίδας των αποβλήτων που δεν έχει εγκριθεί ως επίσημη οδός θα επέτρεπε τη 
σωστή παρακολούθηση και εφαρμογή από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 169
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ΑΗΗΕ που εξάγονται από την 
Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EK) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές 
αποβλήτων  και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης 
Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή 
για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που 
περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις 
οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του 
ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών 
διακινήσεων αποβλήτων υπολογίζονται 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και 
των στόχων του άρθρου 11 της παρούσας 
οδηγίας μόνον εφόσον ο εξαγωγέας μπορεί 
να αποδείξει ότι η επεξεργασία
πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες 
ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

2. ΑΗΗΕ που εξάγονται από την 
Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EK) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές 
αποβλήτων  και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης 
Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή 
για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που 
περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις 
οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του 
ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών 
διακινήσεων αποβλήτων θα 
πραγματοποιούνται μόνον εφόσον ο 
εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η 
ανάκτηση πραγματοποιήθηκε υπό 
συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, και ιδιαίτερα με τα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να πάψουν οι μεταφορές ΑΗΗΕ να εξαρτώνται πλέον από την 
εκπλήρωση συνθηκών ανάκτησης σύμφωνα με την οδηγία, αλλά να συνδεθεί η δυνατότητα 
εξαγωγής ΑΗΗΕ απλά και μόνο με την εκπλήρωση των συνθηκών κατά το στάδιο της 
επεξεργασίας, αποτελεί ένα οπισθοδρομικό βήμα. Η ανάκτηση αποβλήτων θα πρέπει πάντα να 
συμφωνεί με τα πρότυπα που ορίζει η οδηγία, εντός και εκτός των κοινοτικών συνόρων.
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Τροπολογία 170
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την 
αποστολή οποιουδήποτε στοιχείου 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που προορίζεται για 
επαναχρησιμοποίηση, εκτός και αν έχει 
πιστοποιηθεί από συγκεκριμένο ιδιώτη ή 
εταιρεία ότι τελεί σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας και φέρει επισήμανση για το 
σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεράστιες ποσότητες ΑΗΗΕ αποστέλλονται στο εξωτερικό για αποσυναρμολόγηση υπό άθλιες 
συνθήκες με την πρόφαση ότι τα αντικείμενα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας και 
προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση. Μια απαίτηση τα αντικείμενα που προορίζονται για 
επαναχρησιμοποίηση να πιστοποιούνται ξεχωριστά ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας θα 
αποτρέψει τις παράνομες αποστολές και θα διευκολύνει τη δίωξη των παραβατών.

Τροπολογία 171
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες 
εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, και 
ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση 
των ισοδυνάμων συνθηκών. 

3. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, μέσω 
ανατεθειμένων πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος α, 18 παράγραφος 
β και 18 παράγραφος γ, λεπτομερείς 
κανόνες για τις παραγράφους 1 και 2, 
ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση 
των ισοδυνάμων συνθηκών, ούτως ώστε 
να επιτρέψει λειτουργίες επεξεργασίας 
εκτός της Κοινότητας σε ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
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αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλιά λεγόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη 
νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


