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Τροπολογία 77
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη νομική βάση προς τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 78
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αποφασίζοντας με τη διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης,

αποφασίζοντας με τη διαδικασία του 
άρθρου 294 της Συνθήκης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη νομική βάση προς τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή 
για τις επικίνδυνες ουσίες στον ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό συνιστά 
ένθερμα τη σταδιακή κατάργηση των 
οργανικών ενώσεων βρωμίου και χλωρίου 
λόγω της δυνατότητάς τους να 
σχηματίζουν πολυβρωμιωμένες και 
πολυχλωριωμένες διοξίνες και φουράνια 
σε δραστηριότητες επεξεργασίας 
αποβλήτων, και έδωσε αυξημένη 
προτεραιότητα στη σταδιακή κατάργηση 
του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) σε σχέση 
με επιλεκτικές δυνατότητες διαχείρισης 
του κινδύνου για την εξασφάλιση 
μειωμένης απελευθέρωσης PVC, των 
προσθέτων του PVC και των επικίνδυνων 
προϊόντων της καύσης του. Συνιστά 
επίσης την επισήμανση του μεταλλικού 
βηρυλλίου και του οξειδίου του βηρυλλίου 
και την εθελοντική σταδιακή κατάργηση 
σε συνδυασμό με την εποπτεία της 
αγοράς διαφόρων άλλων ουσιών που 
εξετάστηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθούν οι συστάσεις του Öko-Institut και οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις, 
επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις ξεπερνούν τη σύσταση της συμπερίληψης ουσιών στο 
παράρτημα IV.
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Τροπολογία 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Επικρατεί επιστημονική 
αβεβαιότητα όσον αφορά την ασφάλεια 
των νανοϋλικών για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ενώ ελλείπει διεθνώς 
συμπεφωνημένος ορισμός τους και 
διεθνώς συμπεφωνημένες κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις δοκιμασίες· η 
Επιστημονική Επιτροπή της Επιτροπής 
για τους Ανακύπτοντες και τους 
Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για 
την Υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) ενέκρινε στις 28-29 
Σεπτεμβρίου 2005 γνωμοδότηση για τις 
νανοτεχνολογίες που καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι "υπάρχουν σημαντικά 
κενά στις γνώσεις που είναι απαραίτητες 
για την εκτίμηση του κινδύνου" και ότι 
"οι υπάρχουσες τοξικολογικές και οικο-
τοξικολογικές μέθοδοι ίσως είναι 
ανεπαρκείς για την εξέταση όλων των 
θεμάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τα 
νανοσωματίδια". Υπάρχουν όλο και 
περισσότερες επιστημονικές αποδείξεις 
ότι μερικοί νανοσωλήνες άνθρακα 
συμπεριφέρονται ίσως σαν ίνες αμιάντου 
και προκαλούν επομένως σημαντικές 
βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. Το αυτό 
ισχύει για τα νανοσωματίδια αργύρου που 
καταλήγουν ενδεχομένως στο περιβάλλον 
με σοβαρές επιπτώσεις επί του εδάφους 
και των υδρόβιων και χερσαίων 
οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ερευνητικό σχέδιο του 2009 για τις αναδυόμενες νανοτεχνολογίες αποκάλυψε ότι υπάρχουν 
στην αγορά περίπου 807 προϊόντα που περιέχουν νανοϋλικά, μερικά εκ των οποίων είναι ΕΕΕ. 
Μεταξύ των νανοτοξικολόγων επικρατεί συναίνεση ότι υπάρχει πράγματι κίνδυνος σοβαρών 
επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον και ότι επιβάλλονται επομένως προφυλακτικά μέτρα 
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όσον αφορά τα νανοϋλικά. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία για το νέο 
άρθρο 4 (1) β, προτείνοντας την επισήμανση των νανοσωματιδίων αργύρου και των 
νανοσωλήνων άνθρακα.

Τροπολογία 81
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Οι ουσίες που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία πρέπει να έχουν 
ερευνηθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά 
πολλές φορές προτού θεσπιστούν 
περιορισμοί και προτού αποτελέσουν
αντικείμενο διαφόρων μέτρων τόσο σε 
κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ουσιών του παραρτήματος III.

Τροπολογία 82
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Οι ουσίες που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία πρέπει να έχουν 
ερευνηθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά 
πολλές φορές προτού θεσπιστούν 
περιορισμοί και προτού αποτελέσουν
αντικείμενο διαφόρων μέτρων τόσο σε 
κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα III πρόκειται να αξιολογηθούν· η αξιολόγηση 
πρέπει να γίνει προσεκτικά και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τροπολογία 83
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Οι ουσίες που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία έχουν εν μέρει ερευνηθεί 
και αξιολογηθεί επιστημονικά πολλές 
φορές και έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
διαφόρων μέτρων τόσο σε κοινοτικό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο – εν μέρει τέτοιες 
εργασίες θα πρέπει να αναληφθούν 
μελλοντικά πριν από τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με ενδεχόμενους περιορισμούς 
ή/και άλλα μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική εργασία που ανέφερε η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για όλες τις 
ουσίες, ιδίως αυτές του παραρτήματος III που πρόκειται να αξιολογηθούν.

Τροπολογία 84
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Οι ουσίες που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία έχουν ερευνηθεί και 
αξιολογηθεί επιστημονικά πολλές φορές 
και έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
διαφόρων μέτρων τόσο σε κοινοτικό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Οι ουσίες του 
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παραρτήματος III πρέπει να έχουν 
ερευνηθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά 
πολλές φορές προτού θεσπιστούν 
περιορισμοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα III πρόκειται να αξιολογηθούν· η αξιολόγηση 
πρέπει να γίνει προσεκτικά και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τροπολογία 85
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία συνυπολογίζουν τις 
υφιστάμενες διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις και βασίζονται σε 
αξιολόγηση των διαθέσιμων 
επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών. 
Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να 
επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που 
ενδέχεται να παρουσιασθούν στην 
Κοινότητα αν δεν ληφθούν μέτρα. Τα 
μέτρα πρέπει να επανεξετάζονται συνεχώς 
και, εφόσον είναι απαραίτητο, να 
προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά 
δεδομένα. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στους κινδύνους που 
ενέχει για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον η χρήση ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 με 
ιδιαίτερη προσοχή στο 
εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD), το 
https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/manipula
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tion/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=1
39713&srclang=en&trglang=el&fromresul
ts=trueφθαλικό δισαιθυλεξύλιο, το 
φθαλικό βουτυλβενζυλεστέρα (BBP) και 
το φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσίες για τις οποίες έχουν εκφράσει ανησυχίες διάφοροι φορείς.

Τροπολογία 86
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία συνυπολογίζουν τις
υφιστάμενες διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις και βασίζονται σε 
αξιολόγηση των διαθέσιμων 
επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών. 
Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να 
επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που 
ενδέχεται να παρουσιασθούν στην 
Κοινότητα αν δεν ληφθούν μέτρα. Τα 
μέτρα πρέπει να επανεξετάζονται συνεχώς 
και, εφόσον είναι απαραίτητο, να 
προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά 
δεδομένα. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στους κινδύνους που 
ενέχει για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον η χρήση ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 με 
ιδιαίτερη προσοχή στο 
εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD), το 
https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/manipula
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tion/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=1
39713&srclang=en&trglang=el&fromresul
ts=trueφθαλικό δισαιθυλεξύλιο, το 
φθαλικό βουτυλβενζυλεστέρα (BBP) και 
το φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία που αφορά το παράρτημα III.

Τροπολογία 87
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τα 
επιστημονικά στοιχεία, και λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή της προφύλαξης, πρέπει 
να εξετασθεί η απαγόρευση άλλων 
επικίνδυνων ουσιών και η υποκατάστασή 
τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, οι 
οποίες να εξασφαλίζουν τουλάχιστον το 
ίδιο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τις 
αρνητικές επιπτώσεις άλλων επικίνδυνων 
ουσιών και τη σκοπιμότητα του να 
υποκαθίστανται, ιδίως στο τέλος του 
κύκλου ζωής ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σκοπό την 
εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων για να 
ενισχύονται σε τακτική βάση οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας. Η εξέταση αυτή 
πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εκτίμηση 
των επιπτώσεων με διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων, ως αναφέρεται στο 
άρθρο 4(7). Η εξέταση πρέπει επίσης να 
αποδίδει προσοχή στη συνέπεια με άλλα 
κοινοτικά νομοθετήματα και να 
μεγιστοποιεί τις συνεργίες με τις εργασίες 
που εκτελούνται δυνάμει του κανονισμού
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(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH)1. Πρέπει να 
συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι πιθανές 
επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστούν για μελλοντικό περιορισμό και άλλες ουσίες με επικίνδυνα 
χαρακτηριστικά, αλλά μόνον μετά από εκτίμηση των επιπτώσεων και δέουσα αξιολόγηση, 
ούτως ώστε να προσδιορίζεται εάν η χρήση εναλλακτικών ουσιών θα είχε καθαρό όφελος για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας αποτελεί έναν από τους 
βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και η συμβολή των πηγών 
ανανεώσιμης ενέργειας στην επίτευξη 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
είναι ζωτική. Η οδηγία 2009/28/ΕΚ της 
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές1 υπενθυμίζει ότι 
πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των 
στόχων αυτών και της υπόλοιπης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης. Επομένως, η παρούσα οδηγία 
δεν πρέπει να εμποδίζει την ανάπτυξη 
τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας που 
δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον 
και είναι αειφόροι και οικονομικά 
βιώσιμες, όπως οι φωτοβολταϊκοί ηλιακοί 
επίπεδοι συλλέκτες, οι οποίοι πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Την εξαίρεση των 
φωτοβολταϊκών ηλιακών επίπεδων 
συλλεκτών από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας συνιστούν και 
ανεξάρτητες μελέτες για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων που ανέθεσε η 
Επιτροπή.
1 ΕΕ L 140 της 05.06.2009, σελ. 16.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της οδηγίας RoHS πρέπει να είναι συνεπής προς τους στόχους της ΕΕ που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή και να επιτρέπουν την ανάπτυξη αειφόρων και οικονομικώς 
βιώσιμων μορφών ενέργειας. Πρέπει επομένως να επιτρέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ούτως ώστε να βοηθηθεί η ΕΕ στην επίτευξη των 
ευρύτερων στόχων της που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία 90
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Πρέπει να διενεργηθεί ενδελεχής 
ανάλυση της προστιθέμενης αξίας της 
οδηγίας 2002/95/ΕΚ (RoHS) κατά την 
επικείμενη αναθεώρηση του REACH με 
στόχο να ενσωματωθεί η οδηγία RoHS 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η συνένωση REACH και RoHS.

Τροπολογία 91
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εξαιρέσεις από την απαίτηση 
υποκατάστασης πρέπει να επιτρέπονται 
εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη 
από επιστημονική και τεχνική σκοπιά, 
συνεκτιμώντας ειδικά την κατάσταση των 

(13) Εξαιρέσεις από την απαίτηση 
υποκατάστασης πρέπει να επιτρέπονται 
εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη 
από επιστημονική και τεχνική σκοπιά, 
συνεκτιμώντας ειδικά την κατάσταση των 



PE439.865v01-00 14/82 AM\808689EL.doc

EL

ΜΜΕ, ή εφόσον οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές, υγειονομικές ή 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
υποκατάστασης ενδέχεται να είναι 
σημαντικότερες των οφελών αυτής για την 
υγεία και το περιβάλλον ή των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών ή εφόσον 
δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και 
αξιοπιστία των υποκαταστάτων. Η 
υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών 
στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό πρέπει επίσης να επιτυγχάνεται 
κατά τρόπο συμβατό με την υγεία και την 
ασφάλεια των χρηστών του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η διάθεση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά 
προϋποθέτει διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (πιστότητας), σύμφωνα με 
τις οδηγίες 93/42/ΕΚ και 98/79/ΕΚ, η 
οποία μπορεί να απαιτεί την παρέμβαση 
κοινοποιημένου οργανισμού που ορίζεται 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους. Εάν ο εν λόγω κοινοποιημένος 
οργανισμός πιστοποιήσει ότι δεν 
αποδεικνύεται η ασφάλεια του δυνητικού 
υποκατάστατου για την προβλεπόμενη 
χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
διάγνωση in vitro ή άλλα, το γεγονός αυτό 
θα θεωρείται σαφής αρνητική επίπτωση 
από κοινωνικοοικονομική άποψη ή για την 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 
Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή 
αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισμού που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της, έστω και αν αυτή 
είναι προγενέστερη της πραγματικής 
υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο 
εφαρμογής.

ΜΜΕ, ή εφόσον οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές, υγειονομικές ή 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
υποκατάστασης ενδέχεται να είναι 
σημαντικότερες των οφελών αυτής για την 
υγεία ή το περιβάλλον ή εφόσον δεν 
διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και 
αξιοπιστία των υποκαταστάτων. Η 
υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών 
στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό πρέπει επίσης να επιτυγχάνεται 
κατά τρόπο συμβατό με την υγεία και την 
ασφάλεια των χρηστών του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η διάθεση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά 
προϋποθέτει διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (πιστότητας), σύμφωνα με 
τις οδηγίες 93/42/ΕΚ και 98/79/ΕΚ, η 
οποία μπορεί να απαιτεί την παρέμβαση 
κοινοποιημένου οργανισμού που ορίζεται 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους. Εάν ο εν λόγω κοινοποιημένος 
οργανισμός πιστοποιήσει ότι δεν 
αποδεικνύεται η ασφάλεια του δυνητικού 
υποκατάστατου για την προβλεπόμενη 
χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
διάγνωση in vitro ή άλλα, το γεγονός αυτό 
θα θεωρείται σαφής αρνητική επίπτωση 
από κοινωνικοοικονομική άποψη ή για την 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 
Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή 
αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισμού που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της, έστω και αν αυτή 
είναι προγενέστερη της πραγματικής 
υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο 
εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είτε υγειονομικά είτε περιβαλλοντικά οφέλη μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάγκη εξαίρεσης. 
Κατά την εξέταση της μετατροπής σε ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία δεν είναι αλληλένδετες. Η αξιοπιστία 
συνιστά την ικανότητα ενός προϊόντος να επιτυγχάνει συστηματικά την επιδιωκόμενη απόδοση 
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βάσει των όρων λειτουργίας του καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ενώ η ασφάλεια 
αφορά την ικανότητα ενός προϊόντος να λειτουργεί χωρίς αρνητική επίπτωση επί της υγείας ή 
της φυσικής ευημερίας των ατόμων που το χειρίζονται.

Τροπολογία 92
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εξαιρέσεις από την απαίτηση 
υποκατάστασης πρέπει να επιτρέπονται 
εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη 
από επιστημονική και τεχνική σκοπιά, 
συνεκτιμώντας ειδικά την κατάσταση των 
ΜΜΕ, ή εφόσον οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές, υγειονομικές ή 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
υποκατάστασης ενδέχεται να είναι 
σημαντικότερες των οφελών αυτής για την 
υγεία και το περιβάλλον ή των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών ή εφόσον 
δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και 
αξιοπιστία των υποκαταστάτων. Η 
υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών 
στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό πρέπει επίσης να επιτυγχάνεται 
κατά τρόπο συμβατό με την υγεία και την 
ασφάλεια των χρηστών του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η διάθεση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά 
προϋποθέτει διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (πιστότητας), σύμφωνα με 
τις οδηγίες 93/42/ΕΚ και 98/79/ΕΚ, η 
οποία μπορεί να απαιτεί την παρέμβαση 
κοινοποιημένου οργανισμού που ορίζεται 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους. Εάν ο εν λόγω κοινοποιημένος 
οργανισμός πιστοποιήσει ότι δεν 
αποδεικνύεται η ασφάλεια του δυνητικού 
υποκατάστατου για την προβλεπόμενη 
χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
διάγνωση in vitro ή άλλα, το γεγονός αυτό 
θα θεωρείται σαφής αρνητική επίπτωση 

(13) Εξαιρέσεις από την απαίτηση 
υποκατάστασης πρέπει να επιτρέπονται 
εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη 
από επιστημονική και τεχνική σκοπιά, 
συνεκτιμώντας ειδικά την κατάσταση των 
ΜΜΕ, ή εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις 
της υποκατάστασης επί του περιβάλλοντος 
και της υγείας ενδέχεται να είναι 
σημαντικότερες των οφελών αυτής για την 
υγεία και το περιβάλλον. Η υποκατάσταση 
των επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει επίσης 
να επιτυγχάνεται κατά τρόπο συμβατό με 
την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Η διάθεση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
(πιστότητας), σύμφωνα με τις οδηγίες 
93/42/ΕΚ και 98/79/ΕΚ, η οποία μπορεί να 
απαιτεί την παρέμβαση κοινοποιημένου 
οργανισμού που ορίζεται από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους. Εάν ο εν λόγω 
κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποιήσει 
ότι δεν αποδεικνύεται η ασφάλεια του 
δυνητικού υποκατάστατου για την 
προβλεπόμενη χρήση σε ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για διάγνωση in vitro ή άλλα, το 
γεγονός αυτό θα θεωρείται σαφής 
αρνητική επίπτωση από 
κοινωνικοοικονομική άποψη ή για την 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 
Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή 
αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισμού που 
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από κοινωνικοοικονομική άποψη ή για την 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 
Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή 
αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισμού που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της, έστω και αν αυτή 
είναι προγενέστερη της πραγματικής 
υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο 
εφαρμογής.

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της, έστω και αν αυτή 
είναι προγενέστερη της πραγματικής 
υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο 
εφαρμογής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ουσιών που απαγορεύει η παρούσα οδηγία συνιστά κίνδυνο για τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον. Οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές είναι σημαντικές αλλά δεν είναι 
σημαντικότερες από τις ανησυχίες για κινδύνους που απειλούν ανθρώπους και περιβάλλον 
εξαιτίας των επικίνδυνων αυτών ουσιών. Η αιτιολογική αυτή σκέψη λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ.

Τροπολογία 93
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση 
ορισμένων ειδικών υλικών ή 
κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να 
χωριστούν σε επιστημονικές και σε 
τεχνικές εξαιρέσεις. Πρέπει να 
προσδιορίζονται σαφώς και να 
διαφοροποιούνται αναλόγως του τύπου. 
Οι εξαιρέσεις ενός τύπου που 
καταδεικνύουν ότι είναι αδύνατη ή 
τεχνικώς δυσχερής η χρήση 
υποκατάστατου προϊόντος πρέπει να 
αναθεωρούνται ανά τετραετία. Οι 
εξαιρέσεις ενός τύπου που καταδεικνύουν 
ότι οι φυσικοχημικές ιδιότητες του 
στοιχείου ή υλικού δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν από υποκατάστατο σε 
μια δεδομένη εφαρμογή πρέπει να 
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αναθεωρούνται ανά δεκαετία. Στόχος 
των αναθεωρήσεων αυτών είναι να 
επιτευχθεί η σταδιακή εξάλειψη των 
επικίνδυνων ουσιών από τον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δεδομένου ότι η 
χρήση τους στις συγκεκριμένες εφαρμογές 
θα πάψει να είναι αναπόφευκτη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Κατά τα τελευταία έτη έχει καταστεί σαφές ότι οι περίοδοι αναθεώρησης ορισμένων εξαιρέσεων 
που προβλέπει η οδηγία RoHS πρέπει να γίνουν αρκετά μεγαλύτερες, λόγω της σημασίας τους 
και λόγω της έλλειψης εναλλακτικών επιστημονικών λύσεων. Η παρούσα αιτιολογική σκέψη 
προβλέπει διαφορετικές περιόδους αναθεώρησης των εξαιρέσεων που αφορούν την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και αυτών που αφορούν την προσαρμογή στην επιστημονική 
πρόοδο.

Τροπολογία 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση 
ορισμένων ειδικών υλικών ή 
κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να 
είναι περιορισμένης κλίμακας, και να 
υπόκειται σε χρονικώς περιορισμένες 
αναθεωρήσεις, των οποίων η 
περιοδικότητα και διάρκεια θα 
προσδιορίζεται για κάθε περίπτωση 
χωριστά, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή 
εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών από τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
δεδομένου ότι η χρήση τους στις 
συγκεκριμένες εφαρμογές θα πάψει να 
είναι αναπόφευκτη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να θεωρούν ταυτόσημα όλα τα άρθρα. Πρέπει να υπάρχουν περιθώρια για τον 
ορισμό συντομότερων ή πιο μακροχρόνιων εξαιρέσεων ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία 95
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση 
ορισμένων ειδικών υλικών ή 
κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να 
είναι περιορισμένης κλίμακας, και να 
υπόκειται σε χρονικώς περιορισμένες 
αναθεωρήσεις, των οποίων η 
περιοδικότητα και διάρκεια θα 
προσδιορίζεται για κάθε περίπτωση 
χωριστά, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή 
εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών από τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
δεδομένου ότι η χρήση τους στις 
συγκεκριμένες εφαρμογές θα πάψει να 
είναι αναπόφευκτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των εξαιρέσεων και των σχετικών προθεσμιών πρέπει να διενεργείται και 
ορίζεται κατά περίπτωση. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια και 
προβλεψιμότητα δικαίου, θα πρέπει οι εξαιρέσεις να υπόκεινται σε περιορισμένη χρονικά 
διαδικασία αναθεώρησης.
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Τροπολογία 96
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση 
ορισμένων ειδικών υλικών ή 
κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να 
είναι περιορισμένης κλίμακας, ώστε να 
επιτευχθεί η σταδιακή εξάλειψη των 
επικίνδυνων ουσιών από τον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δεδομένου ότι η 
χρήση τους στις συγκεκριμένες εφαρμογές 
θα πάψει να είναι αναπόφευκτη. Η 
περίοδος εξαίρεσης προσδιορίζεται κατά 
περίπτωση και εκπροσωπεί καινοτόμο 
κίνητρο για να πληροί η σχετική 
εφαρμογή τους στόχους της οδηγίας 
RoHS ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
τεχνική λειτουργικότητα και η αξιοπιστία 
του εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις πρέπει να θεσπίζονται βάσει των πιθανών και ρεαλιστικών δυνατοτήτων από 
τεχνικής και οικονομικής σκοπιάς. Επομένως, δεν είναι λογικός ο εκ των προτέρων 
περιορισμός των εξαιρέσεων σε τέσσερα μόνο χρόνια.

Τροπολογία 97
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η χρήση νανοϋλικών στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
μπορεί να ενισχυθεί με την περαιτέρω 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Υπάρχουν 
επαρκείς πληροφορίες για να απαγορευθεί 
η χρήση νανοαργύρου και ορισμένων 
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νανοσωλήνων άνθρακα στον ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Δεν υπάρχουν 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση άλλων νανοϋλικών στον ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση αυτή. 
Για να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογεί 
την ασφάλεια των νανοϋλικών στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να κοινοποιούν 
τη χρήση νανοϋλικών στον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και να 
προσφέρουν όλα τα σχετικά δεδομένα που 
αφορούν την ασφάλειά τους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η 
Επιτροπή θα αξιολογεί τις λαμβανόμενες 
πληροφορίες και θα υποβάλλει, εάν 
παρίσταται ανάγκη, νομοθετική πρόταση 
για την επαρκή διαχείριση κινδύνου. Οι 
παραγωγοί πρέπει να επισημαίνουν τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 
περιέχει νανοϋλικά, ούτως ώστε να 
μπορούν οι καταναλωτές να προβαίνουν 
σε ενημερωμένες επιλογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νανοάργυρος χρησιμοποιείται ήδη ως αντιμικροβιακό σε ΗΗΕ, ήτοι ως επίχρωση κινητών 
τηλεφώνων, ή ελευθερώνεται από πλυντήρια ρούχων. Πέραν του περιττού χαρακτήρα των 
χρήσεων αυτών, επιφέρουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι 
νανοσωλήνες άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ, παρότι έχει αποδειχθεί ότι 
έχουν ενίοτε ιδιότητες παρεμφερείς με του αμιάντου. Πρέπει να δοθεί τέλος στην έλλειψη 
πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια των νανοϋλικών σε ΗΗΕ. Οι παραγωγοί 
πρέπει να υποχρεούνται να αναφέρουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια ώστε να 
μπορεί η Επιτροπή να ετοιμάζει την απαραίτητη νομοθετική δράση, και να επισημαίνουν 
αναλόγως τα προϊόντα τους.
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Τροπολογία 98
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

(Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την αντικατάσταση της πρώην "κανονιστικής διαδικασίας 
με έλεγχο" από τη νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 

της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 20 ως έχει τροποποιηθεί καλύπτει τις απαραίτητες διατάξεις.

Τροπολογία 99
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 2(1), το παράρτημα II έχει διαγραφεί ενόψει του 
ανοιχτού πεδίου που προτείνεται για την οδηγία. Το παράρτημα ΙΙΙ έχει αντικατασταθεί από το 
παράρτημα IIIα για τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Το παράρτημα VI έχει 
ενσωματωθεί στο παράρτημα V.

Τροπολογία 100
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Προκειμένου να είναι δυνατή η 
προσαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και να θεσπίζει η 
Επιτροπή άλλα, αναγκαία μέτρα, πρέπει 
να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
όσον αφορά την προσαρμογή των 
παραρτημάτων V, VI, VIα και VIβ, το 
εφαρμόσιμο του παραρτήματος V για 
όργανα βιομηχανικού ελέγχου και 
εποπτείας, λεπτομερείς κανόνες για τη 
συμμόρφωση με τις μέγιστες τιμές 
συγκέντρωσης και την εφαρμογή της 
επισήμανσης των νανοϋλικών στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
καθώς και τις προσαρμογές στο REACH.

Or. en
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(Συνδέεται με τις τροποποιήσεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, του άρθρου 4, παράγραφος 6, 
του παραρτήματος I, του παραρτήματος ΙI και του παραρτήματος VIa που διευρύνουν το πεδίο 

εφαρμογής σε ανοικτό πεδίο εφαρμογής. Σχετίζεται με την αντικατάσταση της πρώην 
"κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο" από τη νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης μόνο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για 
ορισμένα παραρτήματα (εξαιρέσεις των παραρτημάτων V, VI και VIα· αιτήσεις εξαιρέσεων στο 
παράρτημα VIβ). Σε ό,τι αφορά το παράρτημα II ("Δεσμευτικός κατάλογος προϊόντων που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι"), έχει ήδη προταθεί η διαγραφή του και, κατά 
συνέπεια, η διαγραφή αυτή θα πρέπει να ισχύσει και εδώ. Τα παραρτήματα III και IV πρέπει να 
τροποποιούνται μόνον από το νομοθέτη. Οι άλλες κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες πρέπει να 
απαριθμούνται ρητώς.

Τροπολογία 101
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Για να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος, η μεθοδολογία 
αξιολόγησης ουσιών για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι 
συνεπής προς άλλα νομοθετήματα που 
αφορούν τις χημικές ουσίες, ιδίως δε τον 
κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), και 
προς τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί 
από την εφαρμογή τους. Ιδιαίτερη 
αναφορά πρέπει να γίνεται σε κάθε 
σχετική έκθεση για την ασφάλεια 
χημικών ουσιών ή σε κάθε εκτίμηση 
κινδύνου που υποβάλλεται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ήδη υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς ουσιών και τις συνέπειές τους 
δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Μπορεί να χρησιμεύσουν για την κάλυψη κενών των γνώσεων και 
για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αποφάσεων στα πλαίσια του RoHS.
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Τροπολογία 102
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Για να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος, η μεθοδολογία 
αξιολόγησης ουσιών για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι 
συνεπής προς άλλα νομοθετήματα που 
αφορούν τις χημικές ουσίες, ιδίως δε τον 
κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), και 
προς τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί 
από την εφαρμογή τους. Ιδιαίτερη 
αναφορά πρέπει να γίνεται σε κάθε 
σχετική έκθεση για την ασφάλεια 
χημικών ουσιών ή σε κάθε εκτίμηση 
κινδύνου που υποβάλλεται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ήδη υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς ουσιών και τις συνέπειές τους 
δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Μπορεί να χρησιμεύσουν για την κάλυψη κενών των γνώσεων και 
για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αποφάσεων στα πλαίσια του RoHS.

Τροπολογία 103
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Πρέπει να αναλυθεί ενδελεχώς η 
προστιθέμενη αξία της οδηγίας RoHS 
κατά την επικείμενη αναθεώρηση του 
κανονισμού REACH με στόχο την 
ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ 
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(RoHS) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός REACH και η οδηγία RoHS θεσπίζουν δύο παράλληλα πλαίσια για τους ίδιους 
περιορισμούς ουσιών στα ίδια προϊόντα. Η συνοχή των δύο νομοθετημάτων πρέπει να 
διασφαλιστεί προς αποφυγή του κινδύνου συγκρουόμενων απαιτήσεων στον τομέα των ΗΗΕ 
και εξασθένησης των περιβαλλοντικών στόχων.

Τροπολογία 104
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23γ) Εάν μία ουσία του παραρτήματος 
IV υπόκειται στις διαδικασίες των 
απαιτήσεων έγκρισης του άρθρου 58(2) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η 
Επιτροπή και οι αρμόδιοι φορείς που 
θεσπίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 πρέπει να εκπονούν 
μελέτη προς ανάλυση της ανάγκης 
διατήρησης των σχετικών με την ουσία 
εξαιρέσεων στην οδηγία RoHS, και όταν 
παρίσταται ανάγκη, να αποφασίζουν να 
κινήσουν ανανέωση της συγκεκριμένης 
εξαίρεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να βελτιωθεί η σαφήνεια μεταξύ των απαιτήσεων της οδηγίας RoHS και των 
απαιτήσεων έγκρισης του κανονισμού REACH που ισχύουν εκ παραλλήλου.
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Τροπολογία 105
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS θα πρέπει να καλύπτει επίσης την περιβαλλοντική προστασία επειδή ρυθμίζει 
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εμποδίζει τη 
διάδοση επικίνδυνων ουσιών από τα απόβλητα που δεν διατίθενται μέσω περιβαλλοντικώς 
αβλαβών επιχειρήσεων ανάκτησης.

Τροπολογία 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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, όπως εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, 
των ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών 
αναλώσιμων και των ηλεκτρικών ή 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, που 
υπάγεται στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS δεν πρέπει να διευρυνθεί πέραν του ηλεκτρικού ή 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού· διαφορετικά, θα υπάρξουν ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις τόσο 
από περιβαλλοντικής όσο και οικονομικής απόψεως. Για παράδειγμα, μπορεί να αποβεί εις 
βάρος κάποιου ιατρικού εξοπλισμού: ένας σωλήνας που παρέχει ουσίες σε ασθενή 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρική αντλία μπορεί να επηρεαστεί από την οδηγία RoHS παρότι 
πρόκειται για μη ηλεκτρικό και μη ηλεκτρονικό εξάρτημα που μπορεί να ανακυκλωθεί με χρήση 
αρκετά διαφορετικών κυκλωμάτων ανάκτησης.

Τροπολογία 107
Anja Weisgerber

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, όπως εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών 
καλωδίων, των ηλεκτρικών ή 
ηλεκτρονικών αναλώσιμων και των 
ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων, που υπάγεται στις 
κατηγορίες του παραρτήματος Ι, όπως 
εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 14 του εισηγητή προκαλεί σύγχυση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της 
αναθεωρημένης οδηγίας RoHS. Πρέπει επομένως να γίνει σαφές ότι τα "καλώδια", τα 
"αναλώσιμα" και τα "εξαρτήματα" εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μόνον εάν αποτελούν 
αφ´εαυτά ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές.
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Τροπολογία 108
Thomas Ulmer

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, όπως εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών 
καλωδίων, που υπάγεται στις κατηγορίες 
του παραρτήματος Ι, όπως εξειδικεύονται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των "αναλώσιμων και εξαρτημάτων" στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS 
ως προτείνει η τροπολογία αριθ. 14 του σχεδίου έκθεσης της Jill Evans θα διεύρυνε σημαντικά 
το πεδίο της οδηγίας RoHS. Για παράδειγμα, οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για τη 
χορήγηση φαρμάκων και ορού μέσω ηλεκτρικών αντλιών έγχυσης θα ενέπιπταν αίφνης στο 
πεδίο της RoHS παρότι δεν αποτελούν ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η οδηγία RoHS ποτέ δεν επεδίωκε 
να ρυθμίσει τέτοια προϊόντα που είναι βασικά για την υγειονομική μέριμνα στην ΕΕ και 
ρυθμίζονται ήδη από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Τροπολογία 109
Mario Pirillo

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, όπως εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 
υπάγεται στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι, όπως εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ. Δεν εφαρμόζεται στα 
οχήματα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στην αυτοκινητοβιομηχανία 
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καλύπτονται ήδη από την οδηγία 2000/53/ΕΚ. Για να αποφευχθεί κάθε αλληλεπικάλυψη ή 
διπλή ρύθμιση, θα πρέπει να εξαιρεθούν τα οχήματα από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 110
Bogusław Sonik

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, όπως εξειδικεύονται 
στο παράρτημα ΙΙ.

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθούν οι φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί και να 
ευθυγραμμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας προς 
αυτό της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (οδηγία ΑΗΗΕ), προτείνεται ένα ανοιχτό πεδίο. Πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η οδηγία RoHS και η οδηγία ΑΗΗΕ σχεδιάστηκαν με τρόπο που να 
αλληλοσυμπληρώνονται. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η συμπερίληψη στο πεδίο της 
οδηγίας RoHS όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που στο τέλος του 
κύκλου ζωής του καθίσταται ΑΗΗΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εποπτεία από την ΕΕ των 
επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν σε τέτοια απόβλητα.

Τροπολογία 111
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια 
και την υγεία και για τα χημικά προϊόντα, 
ειδικότερα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006, καθώς και της ειδικής 

διαγράφεται



PE439.865v01-00 30/82 AM\808689EL.doc

EL

κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση 
των αποβλήτων.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS δεν πρέπει να είναι πάντα κατώτερη από, π.χ., τον κανονισμό REACH. Το 
παρόν άρθρο δεν συμβιβάζεται επίσης με το άρθρο 5(4), που ορίζει ότι οι εξαιρέσεις της RoHS 
θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις έγκρισης που θεσπίζει ο κανονισμός 
REACH. Η διατύπωση μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα.

Τροπολογία 112
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία 
και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, καθώς 
και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για 
τη διαχείριση των αποβλήτων.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία 
και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και της 
οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους1, καθώς 
και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για 
τη διαχείριση των αποβλήτων.
1 ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σελ. 34.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξαιρεί ρητά τα οχήματα στο τέλος της ζωής τους και τα ηλεκτρονικά 
συστατικά τέτοιων οχημάτων από το πεδίο της οδηγίας RoHS. Τα οχήματα αυτά δεν θα 
περιληφθούν ποτέ στη ροή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Δεδομένου ότι 
διέπονται από άλλα νομοθετήματα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας RoHS.
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Τροπολογία 113
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: 3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
εφαρμογές που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IIIα.

(a) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι 
απαραίτητος για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας των 
κρατών μελών και περιλαμβάνει τα όπλα, 
πυρομαχικά και πολεμικό υλικό που 
προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς 
σκοπούς·
(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·
(c) στον εξοπλισμό που δεν προορίζεται 
να διατεθεί στην αγορά ως ενιαία 
λειτουργική ή εμπορική μονάδα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πολλές πτυχές της παρούσας οδηγίας δεν είναι σαφείς. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να της 
αποδώσει συνεπέστερη δομή. Οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα εκτίθενται 
πλέον στο παράρτημα IIIα, με αποτέλεσμα οι σχετικές τροποποιήσεις να μπορούν να γίνουν 
μόνο με τη διαδικασία της συναπόφασης.
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Τροπολογία 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: 3. Εκτός εάν το παράρτημα ΙΙ ορίζει 
άλλως, η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν αποφασιστεί να ΜΗΝ διαγραφεί το παράρτημα ΙΙ (και επομένως να μην υποστηριχθεί το 
ανοιχτό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας), η παρούσα τροπολογία θεσπίζει μεγαλύτερη σαφήνεια 
και αποφεύγει τη δυνατότητα κενού που θα μπορούν να εκμεταλλευθούν καιροσκόποι για να 
αιτιολογήσουν τη μη συμμόρφωση.

Τροπολογία 115
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ισχύουσα οδηγία RoHS δεν προβλέπει τέτοια εξαίρεση πρέπει να διασαφηνιστεί 
το πεδίο της νέας αυτής εξαίρεσης που προτείνει η Επιτροπή ή, εν τω μεταξύ, να διαγραφεί.
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Τροπολογία 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·

(β) στο τμήμα της εγκατάστασης, του
εξοπλισμού, του εξοπλισμού μεταφορών, 
των αναλώσιμων ή των εξαρτημάτων που 
δεν είναι ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το πεδίο της οδηγίας RoHS δεν πρέπει να επεκταθεί πέραν του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού· ειδάλλως, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο από περιβαλλοντικής 
όσο και οικονομικής απόψεως. Για παράδειγμα, μπορεί να αποβεί εις βάρος κάποιου ιατρικού 
εξοπλισμού: οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση ουσιών σε ασθενή με χρήση 
ηλεκτρικής αντλίας θα ενέπιπταν στο πεδίο της RoHS παρότι δεν αποτελούν ηλεκτρικό ή 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ανακυκλώνονται με χρήση εντελώς διαφορετικών κυκλωμάτων 
ανάκτησης.

Τροπολογία 117
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·

(β) στο τμήμα μιας εγκατάστασης, 
εξοπλισμού, εξοπλισμού μεταφορών, 
αναλώσιμων ή εξαρτημάτων που δεν 
είναι ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα μη ηλεκτρικά και μη ηλεκτρονικά τμήματα εγκατάστασης, εξοπλισμού, εξοπλισμού 
μεταφορών, αναλώσιμων ή εξαρτημάτων θα πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας RoHS. Αυτό είναι σύμφωνο προς το γενικό στόχο της οδηγίας RoHS 
όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και αποφεύγει τη νομική αβεβαιότητα σχετικά με 
τα μη ηλεκτρικά και τα μη ηλεκτρονικά μέρη των ανωτέρω συσκευών.

Τροπολογία 118
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·

(β) στα μη ηλεκτρικά και μη ηλεκτρονικά 
τμήματα μεγάλης κλίμακας σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού μεταφορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία αριθ. 3 και την ανάγκη σαφούς ορισμού των μεγάλης κλίμακας 
σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 119
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως 
ένα τμήμα τελικού προϊόντος που δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
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εξοπλισμού· οδηγίας ή ένα τμήμα σταθερής 
εγκατάστασης, και ο οποίος μπορεί να 
επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν 
αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να προσπαθούν να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή 
σαφήνεια όσον αφορά τα προϊόντα που διέπονται από το παρόν νομοθέτημα. Ο βιομηχανικός 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εργοστάσια και βιομηχανικές διαδικασίες πρέπει να 
παραμείνει εκτός του πεδίου εφαρμογής: καταρχήν, η σημασία του για το περιβάλλον δεν έχει 
ακόμη χαρακτηριστεί σημαντική στις προπαρασκευαστικές μελέτες της Επιτροπής και, δεύτερον, 
ο εξοπλισμός αυτός δεν καταλήγει στη δημοτική ροή αποβλήτων. Ο όρος "σταθερή 
εγκατάσταση" θα ορίζεται στην οδηγία και όχι μόνο στο επεξηγηματικό έγγραφο της Επιτροπής 
(FAQs).

Τροπολογία 120
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως 
ένα τμήμα τελικού προϊόντος που δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ή ένα τμήμα σταθερής 
εγκατάστασης, και ο οποίος μπορεί να 
επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν 
αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η συνέπεια με άλλα νομοθετήματα της ΕΕ, θα πρέπει η οδηγία RoHS να 
αναφέρει τον ορισμό των "σταθερών εγκαταστάσεων" που προσφέρει η οδηγία 2004/108/ΕΚ 
για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ο βιομηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε 
εργοστάσια και βιομηχανικές διαδικασίες πρέπει να παραμείνει εκτός πεδίου εφαρμογής, 
δεδομένου ότι η σημασία του για το περιβάλλον δεν έχει ακόμη χαρακτηριστεί σημαντική από 
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την Επιτροπή.
Ο ορισμός του "τελικού προϊόντος" πρέπει να περιληφθεί ως ορίζεται στο έγγραφο FAQs, 
δεδομένου ότι θα συμβάλει στην καλύτερη διευκρίνιση του πεδίου και θα αποφύγει την 
αβεβαιότητα για τα τμήματα και συστατικά.

Τροπολογία 121
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως 
ένα τμήμα τελικού προϊόντος που δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ή ένα τμήμα σταθερής 
εγκατάστασης, και ο οποίος μπορεί να 
επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν 
αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διεπιχειρησιακά προϊόντα (B2B) που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικές σχέσεις δεν 
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο των οδηγιών: καταρχήν, η σημασία τους για το περιβάλλον δεν 
έχει ακόμη χαρακτηριστεί σημαντική στις προπαρασκευαστικές μελέτες της Επιτροπής και, 
δεύτερον, ο εξοπλισμός αυτός δεν καταλήγει στη δημοτική ροή αποβλήτων.

Τροπολογία 122
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως 
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οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·

ένα τμήμα τελικού προϊόντος που δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ή ένα τμήμα σταθερής 
εγκατάστασης, και ο οποίος μπορεί να 
επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν 
αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βιομηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εργοστάσια και βιομηχανικές διαδικασίες 
πρέπει να παραμείνει εκτός πεδίου εφαρμογής. Η σημασία του για το περιβάλλον δεν έχει ακόμη 
χαρακτηριστεί σημαντική από την Επιτροπή, και ο εξοπλισμός αυτός δεν καταλήγει στη δημοτική 
ροή αποβλήτων. Ο ορισμός της "σταθερής εγκατάστασης" πρέπει να περιληφθεί στην οδηγία και 
όχι να αναφέρεται απλώς στο επεξηγηματικό έγγραφο (FAQs). Για να βελτιωθεί η συνοχή με 
άλλα νομοθετήματα της ΕΕ, θα πρέπει η οδηγία RoHS να αναφέρει τον ορισμό των "σταθερών 
εγκαταστάσεων" που προσφέρει η οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Τροπολογία 123
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά 
σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου 
εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο 
οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία 
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω 
εξοπλισμού·

(β) στον εξοπλισμό 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 δεν αποτελεί επομένως 
τελικό προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας, ειδικότερα, είναι να διασφαλίσει τη δέουσα συλλογή και διάθεση των 
ΑΗΗΕ. Τις σταθερές εγκαταστάσεις συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί ειδικευμένο 
προσωπικό· εκπροσωπούν άλλο δίαυλο διάθεσης αποβλήτων που έχει ήδη ρυθμιστεί. Ο 
εξοπλισμός αυτός δεν διοχετεύεται στις δημοτικές ροές αποβλήτων.
Η οδηγία δεν θα ισχύει για τον εξοπλισμό μεταφορών, ούτε ανθρώπων ούτε εμπορευμάτων. 
Αυτός ο τομέας προϊόντων εξαιρείται της οδηγίας Ecodesign. Επίσης η οδηγία ΟΚΤΖ 
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αντιστοιχεί στα ΑΗΗΕ και στην RoHS αλλά για τα οχήματα και αυτό θα δημιουργούσε νομική 
αλληλεπικάλυψη.

Τροπολογία 124
Horst Schnellhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στα φωτοβολταϊκά στοιχεία που 
προορίζονται για χρήση σε σύστημα που 
σχεδιάζεται, συναρμολογείται και 
εγκαθίσταται για μόνιμη λειτουργία προς 
παραγωγή ενέργειας για δημόσιους, 
εμπορικούς και ιδιωτικούς σκοπούς, 
εφόσον μπορεί με ασφάλεια να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι ουσίες που 
χρησιμοποιήθηκαν να συνιστούν κίνδυνο 
για τους ανθρώπους και το περιβάλλον·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν υπάρξει ανοιχτό πεδίο, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. Η φωτοβολταϊκή βιομηχανία χαρακτηρίζεται από καινοτομίες. 
Χρειάζεται προβλεψιμότητα από απόψεως μελλοντικού προγραμματισμού ώστε να διασφαλιστεί 
η περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων καινοτομιών, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στη δημιουργία απασχόλησης και στην οικονομική μεγέθυνση. Προσωρινές 
εξαιρέσεις από το πεδίο δεν πληρούν τον όρο αυτό.

Τροπολογία 125
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στα αναλώσιμα και εξαρτήματα που 
δεν είναι ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS διέπει τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα μη ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά 
συστατικά θα πρέπει επομένως να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Επίσης, άλλα νομοθετήματα της ΕΕ διέπουν τα αναλώσιμα και εξαρτήματα (π.χ.: οι περιέκτες 
μελάνης εμπίπτουν στο πεδίο του REACH) με συνέπεια να μην χρειάζεται να περιληφθούν στην 
οδηγία RoHS. Αυτό πρέπει να διασαφηνιστεί.

Τροπολογία 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στα μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή 
εμπορευμάτων και στα τμήματα αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός και τα οχήματα μεταφορών υπόκεινται σε διάφορες ρυθμίσεις και απαιτήσεις που 
αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργική απόδοση.

Τροπολογία 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στα μέσα οδικής μεταφοράς 
ανθρώπων ή εμπορευμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα οδικής μεταφοράς πρέπει να εξαιρεθούν του πεδίου της RoHS ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η διπλή ρύθμιση με την οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, που και αυτή περιλαμβάνει περιορισμούς ουσιών και καλύπτει πλήρως όλα τα 
συστατικά και υλικά οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
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συστημάτων. Η ειδική για τον τομέα οδηγία ΟΚΤΖ είναι σε καλύτερη θέση για να αξιολογεί τη 
σκοπιμότητα υποκατάστασης ουσιών λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις για την 
ασφάλεια και άλλα θέματα στο περιβάλλον των οχημάτων (π.χ. μεγαλύτερες δονήσεις).

Τροπολογία 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στα μέσα μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανοιχτό πεδίο απαιτεί σαφή κατάλογο εξαιρέσεων, ιδίως των προϊόντων που ήδη 
καλύπτονται από άλλα νομοθετήματα. Πρέπει να αποφύγουμε ένα τεράστιο όγκο αιτήσεων για 
εξαιρέσεις που θα είναι δύσκολο να διαχειριστούμε. Στόχος της οδηγίας δεν πρέπει να είναι η 
συμπερίληψη των μέσων μεταφοράς όπως τα αεροσκάφη, τραίνα, πλοία και αυτοκίνητα. Στο 
πεδίο πρέπει να περιληφθούν μικρότερα μέσα μεταφοράς για τα οποία δεν υπάρχει ειδικό 
νομοθέτημα σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων και τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να συμπεριληφθούν στην (οικιακή) ροή αποβλήτων, όπως είναι τα ηλεκτρικά 
ποδήλατα. Αυτό θεσπίζεται στον ορισμό των μέσων μεταφοράς που προτείναμε στο άρθρο 3.

Τροπολογία 129
Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) στα μέσα μεταφοράς ανθρώπων και 
εμπορευμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας, ειδικότερα, είναι να διασφαλίσει τη δέουσα συλλογή και διάθεση των 
ΑΗΗΕ. Τις σταθερές εγκαταστάσεις συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί ειδικευμένο 
προσωπικό· εκπροσωπούν άλλο δίαυλο διάθεσης αποβλήτων που έχει ήδη ρυθμιστεί. Ο 
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εξοπλισμός αυτός δεν διοχετεύεται στις δημοτικές ροές αποβλήτων. Η οδηγία δεν θα διέπει τον 
εξοπλισμό μεταφορών, ούτε ανθρώπων ούτε εμπορευμάτων. Αυτός ο τομέας προϊόντων 
εξαιρείται της οδηγίας Ecodesign. Επίσης η οδηγία ΟΚΤΖ αντιστοιχεί στα ΑΗΗΕ και στην 
RoHS αλλά για τα οχήματα και αυτό θα δημιουργούσε νομική αλληλεπικάλυψη.

Τροπολογία 130
Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στις σταθερές εγκαταστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας, ειδικότερα, είναι να διασφαλίσει τη δέουσα συλλογή και διάθεση των 
ΑΗΗΕ. Τις σταθερές εγκαταστάσεις συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί ειδικευμένο 
προσωπικό· εκπροσωπούν άλλο δίαυλο διάθεσης αποβλήτων που έχει ήδη ρυθμιστεί. Ο 
εξοπλισμός αυτός δεν διοχετεύεται στις δημοτικές ροές αποβλήτων. Η οδηγία δεν θα διέπει τον 
εξοπλισμό μεταφορών, ούτε ανθρώπων ούτε εμπορευμάτων. Αυτός ο τομέας προϊόντων 
εξαιρείται της οδηγίας Ecodesign. Επίσης η οδηγία ΟΚΤΖ αντιστοιχεί στα ΑΗΗΕ και στην 
RoHS αλλά για τα οχήματα και αυτό θα δημιουργούσε νομική αλληλεπικάλυψη.

Τροπολογία 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στις σταθερές εγκαταστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις σταθερές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ενδεχομένως ηλεκτρικές θύρες και 
ανελκυστήρες, αντικείμενα για μόνιμη χρήση που αποτελούν μέρος της δομής ενός κτηρίου και 
πρέπει συχνά να πληρούν διάφορες προδιαγραφές ασφάλειας. ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι 
ανηρτημένες σε τοίχους τηλεοράσεις ή άλλα αντικείμενα με πιο προσωρινό χαρακτήρα.
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Τροπολογία 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) στις σταθερές βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ανοιχτό πεδίο που καλύπτει όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό απαιτεί σαφή 
κατάλογο εξαιρέσεων, ιδίως των προϊόντων που ήδη καλύπτονται από άλλα νομοθετήματα. 
Πρέπει επίσης να αποφύγουμε ένα τεράστιο όγκο αιτήσεων για εξαιρέσεις που θα είναι δύσκολο 
να διαχειριστούμε, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ροές αποβλήτων είναι υπό έλεγχο. Η 
εγκατάσταση, ο χειρισμός, ο έλεγχος και η διάλυση των μεγάλης κλίμακας σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ως ορίζονται στις προτάσεις μας για το άρθρο 3, γίνονται από 
επαγγελματίες και δεν υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουν στην κλασική ροή αποβλήτων των 
ΗΗΕ.

Τροπολογία 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γγ) στα μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά 
εργαλεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ανοιχτό πεδίο που καλύπτει όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό απαιτεί σαφή 
κατάλογο εξαιρέσεων, ιδίως των προϊόντων που ήδη καλύπτονται από άλλα νομοθετήματα. 
Πρέπει επίσης να αποφύγουμε ένα τεράστιο όγκο αιτήσεων για εξαιρέσεις που θα είναι δύσκολο 
να διαχειριστούμε, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ροές αποβλήτων είναι υπό έλεγχο. Τα 
εργαλεία ως ορίζονται στις προτάσεις μας για το άρθρο 3 δεν υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουν 
στην κλασική ροή αποβλήτων των ΗΗΕ, δεδομένου ότι η εγκατάσταση, ο χειρισμός και η 
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διάλυσή τους πραγματοποιείται σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Τροπολογία 134
Chris Davies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γγ) στα μεγάλης κλίμακας σταθερά 
βιομηχανικά εργαλεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μεγάλα σταθερά βιομηχανικά εργαλεία απομακρύνονται και ανακυκλώνονται από 
επαγγελματίες. Απέχουν πολύ από τα συνήθη ΑΗΗΕ.

Τροπολογία 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γδ) στον εξοπλισμό που κατασκευάζεται 
στην Κοινότητα ή εισάγεται για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης και για την 
ανάπτυξη οχημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πειραματικά οχήματα δεν αποτελούν εξοπλισμό που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά ως 
μεμονωμένες λειτουργικές ή εμπορικές μονάδες, ούτε τίθενται στο εμπόριο ως μεμονωμένα 
αντικείμενα. Όμως, μόλις καταστούν τελικά προϊόντα που τίθενται στην αγορά, θα υπόκεινται 
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να 
επιβαρύνουν την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στην ΕΕ. Επομένως, ο ηλεκτρονικός και 
ηλεκτρικός εξοπλισμός στον τομέα της Ε&Α (όπως τα πρωτότυπα που κατασκευάζονται σε 
μικρό αριθμό) θα πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται του πεδίου, με διατάξεις σαν αυτές του 
κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
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Τροπολογία 136
Chris Davies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) στον εξοπλισμό που κατασκευάζεται 
στην Κοινότητα ή εισάγεται για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπονομευθεί εκ λάθους η καινοτομία.

Τροπολογία 137
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στον εξοπλισμό ο οποίος είναι 
κατασκευασμένος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή εισάγεται για σκοπούς έρευνας 
και ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους ΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των προοριζόμενων για έρευνα και ανάπτυξη (δηλ. πρωτότυπα κατασκευασμένα σε μικρές 
σειρές) θα παρεμπόδιζε την καινοτομία εντός της ΕΕ και συνεπώς θα ευνοούσε την έρευνα και 
ανάπτυξη εκτός ΕΕ. Οι ΗΗΕ έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται 
του πεδίου εφαρμογής, έτσι όπως έχει γίνει και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 περί 
REACH.
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Τροπολογία 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στον εξοπλισμό που παράγεται για 
σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, όπως 
πρωτότυπα παραγόμενα σε μικρούς 
αριθμούς και μη προοριζόμενα για 
εμπορική κυκλοφορία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν θα πρέπει να καλύπτει ορισμένους εξοπλισμούς 
προοριζόμενους για έρευνα και ανάπτυξη (πρωτότυπα ιατρικών συσκευών όπως βηματοδότες ή 
αντλίες έγχυσης) που δεν πρόκειται να τεθούν σε εμπορική κυκλοφορία αλλά που είναι βασικής 
σημασίας για την καινοτομία. Η διάταξη αυτή υπάρχει και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH).

Τροπολογία 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γε) στα ανταλλακτικά για την επισκευή ή 
την επαναχρησιμοποίηση, για την 
αναβάθμιση λειτουργιών ή την 
αναβάθμιση ικανότητας ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού τεθέντος σε 
εμπορική κυκλοφορία πριν από την 1η 
Ιουλίου 2006, ή στον ΗΗΕ που υπάγεται 
σε εξαίρεση και ετέθη σε εμπορική 
κυκλοφορία πριν από την εκπνοή της 
εξαίρεσης. Τούτο ισχύει επίσης στην 
περίπτωση σταδιακής εφαρμογής 
διατάξεων για ειδικές κατηγορίες 
απαριθμούμενες στο άρθρο 4 της 
παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των ανταλλακτικών θα πρέπει να μεταφερθεί από το άρθρο 4 στο άρθρο 2, για 
μεγαλύτερη νομική σαφήνεια.

Τροπολογία 140
Chris Davies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στα ανταλλακτικά για την επισκευή ή 
την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού τεθέντος σε 
εμπορική κυκλοφορία πριν από την 1η 
Ιουλίου 2006, ή στον ΗΗΕ που υπάγεται 
σε εξαίρεση και ετέθη σε εμπορική 
κυκλοφορία πριν από την εκπνοή της 
εξαίρεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφύγουμε την θέσπιση αναδρομικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 141
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) σε μη ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
αναλώσιμα και εξαρτήματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία δεν αποσκοπούσε ποτέ στο να καλύψει το μελάνι ενός εκτυπωτή ή το βιδάκι μιας 
εργαλειομηχανής. Πρέπει τούτο να διευκρινισθεί.

Τροπολογία 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στους φωτοβολταϊκούς ηλιακούς 
επίπεδους συλλέκτες που προορίζονται 
για χρήση σε ένα σύστημα σχεδιασμένο, 
συναρμολογημένο και εγκατεστημένο για 
μόνιμη λειτουργία σε καθορισμένο τόπο 
με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού για 
δημόσιους, εμπορικούς και οικιακούς 
σκοπούς·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι φωτοβολταϊκοί ηλιακοί επίπεδοι συλλέκτες (panels) πρέπει να λάβουν ειδική εξαίρεση, ώστε 
να επιτραπεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, η οποία έχει σημαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη. Η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας θα είναι ζωτικής σημασίας για να 
μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για το 2020 στο πεδίο της ανανεώσιμης ενέργειας. 
Η διατύπωση της τροπολογίας κάνει μια σαφή διάκριση από τη χρήση φωτοβολταϊκής ηλιακής 
τεχνολογίας σε τρέχοντα καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία δεν θα καλύπτονται από την 
εξαίρεση αυτή.

Τροπολογία 143
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) σε κάθε μη ηλεκτρικό και μη 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αναλώσιμο, 
όπως λειαντικά, λεπίδες πριονιών, σάκους 



PE439.865v01-00 48/82 AM\808689EL.doc

EL

για ηλεκτρικές σκούπες κ.λπ.·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα λειαντικά, μεταξύ άλλων, δεν υπάγονται στο πεδίο της οδηγίας RoHS (περιορισμός στη 
χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Δεν 
περιέχουν καμία από τις ουσίες που απαριθμούνται στα Παραρτήματα III και IV (άρθρο 4, 
παράγραφος 7) και δεν σχετίζονται συνεπώς με το θέμα της μείωσης αυτών των ουσιών. Όμως, 
πολύ συχνά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ηλεκτρικών συσκευών και γι΄αυτό πρέπει να 
εξαιρεθούν ρητά από το πεδίο εφαρμογής. Φθείρονται κατά τη χρήση και χρειάζονται 
αντικατάσταση. Άρα δεν έχουν λογική σύνδεση με οποιοδήποτε ποσοστό συλλογής και 
ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 144
Chris Davies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γδ) στην τεχνολογία παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα που 
έχει σχεδιασθεί, συναρμολογηθεί και 
εγκατασταθεί για μόνιμη λειτουργία σε 
καθορισμένο τόπο με σκοπό την 
παραγωγή ενέργειας για δημόσιες, 
εμπορικές και οικιακές εφαρμογές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται σταθεροί και αμετάβλητοι κανονισμοί για την ανάπτυξη του τομέα της 
ανανεώσιμης ενέργειας. Η τρέχουσα υπαγωγή αυτών των τεχνολογιών στο πεδίο της οδηγίας 
RoHS (περιορισμός στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) απειλεί να υπονομεύσει την 
ευρωπαϊκή στρατηγική προαγωγής της ανανεώσιμης ενέργειας.
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Τροπολογία 145
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή θα έχει υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση που θα εξετάζει το 
πεδίο της οδηγίας, με σκοπό την πιθανή 
συμπερίληψη των εξαιρουμένων σήμερα 
εξοπλισμών του άρθρου 2, παράγραφος 3 
και του Παραρτήματος VI·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι περί εξαιρέσεων διατάξεις μπορούν να εγκριθούν από τώρα, το πεδίο της νομοθεσίας θα 
πρέπει να επανεξετασθεί μετά τις δέουσες αξιολογήσεις επιπτώσεων.

Τροπολογία 146
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για κάθε μεταβολή στο πεδίο της 
οδηγίας απαιτείται εκτενής και 
αντιπροσωπευτική αξιολόγηση 
επιπτώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά 
από διαβούλευση με τους θιγόμενους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανικών κλάδων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τυχόν αλλαγές στο πεδίο της παρούσας οδηγίας θα έχουν σοβαρές συνέπειες για τα 
συγκεκριμένα προϊόντα και για τους θιγόμενους φορείς, και γι΄αυτό απαιτείται μια αξιολόγηση 
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επιπτώσεων πριν γίνουν τέτοιες αλλαγές. Πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των αρμοδίων φορέων και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ώστε οι 
αποφάσεις να θεμελιωθούν μεταξύ άλλων και στη συμβολή των εν λόγω ομάδων.

Τροπολογία 147
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για κάθε μεταβολή στο πεδίο της 
οδηγίας απαιτείται εκτενής και 
αντιπροσωπευτική αξιολόγηση 
επιπτώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά 
από διαβούλευση με τους θιγόμενους 
φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις γενικές αρχές του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου και της Καλύτερης 
Νομοθεσίας, πρέπει να γίνει μια εκτενής αξιολόγηση επιπτώσεων που θα περιλάβει τη 
γνωμοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων ως προς τις συνέπειες μιας τυχόν διεύρυνσης του 
πεδίου της οδηγίας RoHS (περιορισμός στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Σε συμφωνία με την τακτική που υιοθετήθηκε για τις 
ιατρικές συσκευές και τον εξοπλισμό επιτήρησης και ελέγχου κατά το παρελθόν στην οδηγία 
2002/95/ΕΚ, χρειάζεται να γίνει μια αξιολόγηση επιπτώσεων που θα περιλαμβάνει προτάσεις 
για τυχόν εξαιρέσεις, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση σε οποιαδήποτε διεύρυνση του 
πεδίου της οδηγίας RoHS.

Τροπολογία 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κατά παρέκκλιση από την εξαίρεση 
από το πεδίο της παρούσας οδηγίας, οι 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να περιορίσουν 
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σε όσο πιο χαμηλά επίπεδα είναι δυνατόν 
από τεχνική και πρακτική άποψη την 
έκθεση καταναλωτών, εργαζομένων και 
περιβάλλοντος σε ουσίες του 
Παραρτήματος IV χρησιμοποιούμενες 
στο πλαίσιο υλικών και εξαρτημάτων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
εξοπλισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να διευκρινισθεί ότι η δυνάμει της οδηγίας εξαίρεση δεν απαλλάσσει τους 
οικονομικούς φορείς από την ευθύνη του να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεση 
σε απαγορευμένες ουσίες καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής.

Τροπολογία 149
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός" (εφεξής "ΗΗΕ"): ο 
εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία 
εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός 
για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη 
μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, 
ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί 
υπό ονομαστική τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 V 
συνεχούς ρεύματος.

(α) "Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός" (εφεξής "ΗΗΕ"): ο 
εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία 
εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός 
για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη 
μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, 
ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο Παράρτημα της 
οδηγίας περί RoHS (περιορισμός στη 
χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού) και έχει σχεδιασθεί για να 
λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 
V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 
V συνεχούς ρεύματος. Με το ρήμα 
"εξαρτάται" νοούμε ότι ο εξοπλισμός 
χρειάζεται ηλεκτρισμό ως πρωτογενή 
ενέργεια για να εκπληρώσει τη βασική 
του λειτουργία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια απέναντι στη λοιπή ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οδηγία περί 
RoHS (περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ΗΗΕ) θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί τον ισχύοντα ορισμό περί "σταθερών εγκαταστάσεων" τον οποίο δίδει η οδηγία 
2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Σταθερές εγκαταστάσεις είναι π.χ. οι 
εγκαταστάσεις στην πετροχημική βιομηχανία, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην 
φαρμακοβιομηχανία, στον χειρισμό υλικού, στην ηλεκτροπαραγωγή, στην επεξεργασία νερού, 
στην κατασκευή χαρτιού ή σε ορισμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Τροπολογία 150
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός" (εφεξής "ΗΗΕ"): ο 
εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία 
εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός 
για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη 
μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, 
ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί 
υπό ονομαστική τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 V 
συνεχούς ρεύματος.

(α) "Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός" (εφεξής "ΗΗΕ"): ο 
εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία 
εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός 
για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη 
μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, 
ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.Α της 
παρούσας οδηγίας και έχει σχεδιασθεί για 
να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 
1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 
1500 V συνεχούς ρεύματος. Με το ρήμα 
"εξαρτάται" νοούμε ότι ο εξοπλισμός 
χρειάζεται ηλεκτρισμό ως πρωτογενή 
ενέργεια για να εκπληρώσει τη βασική 
του λειτουργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ρήμα "εξαρτάται" πρέπει να διευκρινισθεί βάσει του επεξηγηματικού εγγράφου της 
Επιτροπής (FAQs).
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Τροπολογία 151
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός" (εφεξής "ΗΗΕ"): ο 
εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία 
εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός 
για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη 
μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, 
ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί 
υπό ονομαστική τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 V 
συνεχούς ρεύματος.

(α) "Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός" (εφεξής "ΗΗΕ"): ο 
εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία 
εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός 
για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη 
μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, 
ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί 
υπό ονομαστική τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 V 
συνεχούς ρεύματος. Με το ρήμα 
"εξαρτάται" νοούμε ότι ο εξοπλισμός 
χρειάζεται ηλεκτρισμό ως ενέργεια για να 
εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συσκευές που θεωρούνται ως "ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός" πρέπει να λάβουν 
καλύτερο ορισμό. Η τροπολογία διακρίνει μεταξύ συσκευών των οποίων η βασική λειτουργία 
απαιτεί ηλεκτρισμό και συσκευών των οποίων η βασική λειτουργία εκτελείται και χωρίς 
ηλεκτρισμό.

Τροπολογία 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) "Κατασκευαστής": κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΗΗΕ ή 
αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ΗΗΕ ή εμπορεύεται αυτό το προϊόν με 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αφού ο κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 χρησιμεύει ως αναφορά για την αναδιατύπωση της 
τρέχουσας οδηγίας περί RoHS (περιορισμός επικίνδυνων ουσιών), οι ορισμοί θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους, για να αποφευχθούν η σύγχυση ή οι διαφορετικές ερμηνείες.

Τροπολογία 153
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) "Κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια": 
οι επιπτώσεις, σε τομείς άλλους από της 
ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος, από την επιβολή ενός 
περιορισμού ή από τη χρήση ενός 
υποκατάστατου σε σύγκριση με τυχόν 
συνέχιση της χρήσης της επικίνδυνης 
ουσίας. Τα κοινωνικο-οικονομικά 
κριτήρια αναφέρονται στην αξιοπιστία 
των υποκατάστατων και στους 
περιορισμούς που απορρέουν από τυχόν 
πνευματικά δικαιώματα επί των 
υποκατάστατων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός προσφέρει νομική σαφήνεια ως προς τη χρήση κοινωνικο-οικονομικών 
κριτηρίων στη διαδικασία της εξαίρεσης. Είναι ευθυγραμμισμένος με την έννοια των 
κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στην κοινωνικο-οικονομική ανάλυση 
του REACH, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα XVI του κανονισμού REACH.
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Τροπολογία 154
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στα καλώδια, τα αναλώσιμα και τα 
εξαρτήματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των καλωδίων, αναλώσιμων και εξαρτημάτων μπορεί να αποδειχθεί πολύ 
προβληματική σε κάποιους τομείς, και ειδικά στις ιατρικές υπηρεσίες, όπου καλώδια και 
εξαρτήματα συχνά χρησιμοποιούνται αλλά με διαφορετικό ρόλο από του να συνδέουν με την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η τροπολογία είναι επίσης ευθυγραμμισμένη με την τροπολογία 
στο άρθρο 3α, που ορίζει πως "με το ρήμα "εξαρτάται" νοούμε ότι ο εξοπλισμός χρειάζεται 
ηλεκτρισμό ως ενέργεια για να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία", πράγμα που συχνά δεν 
συμβαίνει με τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στον ιατρικό εξοπλισμό.

Τροπολογία 155
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Μεγάλης κλίμακας σταθερά 
βιομηχανικά εργαλεία": τα μηχανήματα ή 
τα συστήματα που συνίστανται από ένα 
συνδυασμό εξοπλισμού, συστημάτων, 
τελικών προϊόντων και/ή εξαρτημάτων, 
εγκατεστημένων από επαγγελματίες σε 
συγκεκριμένη θέση ενός μηχανολογικού 
εξοπλισμού ή ενός βιομηχανικού κτιρίου 
με σκοπό την εκτέλεση μιας 
συγκεκριμένης λειτουργίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός που χρησιμοποιείται στο επεξηγηματικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FAQs, 
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"Frequently Asked Questions") για την οδηγία RoHS (περιορισμός χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών).

Τροπολογία 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιβ) "Ομοιογενές υλικό": είτε

- το υλικό που αποτελείται από ένα μόνο 
υλικό σε όλη τη μάζα του· ή
- ο συνδυασμός διαφόρων υλικών που δεν 
είναι δυνατόν να αποχωριστούν με 
μηχανικές διεργασίες, εξαιρουμένης της 
επιφανειακής επικάλυψης, ή
- μια επιφανειακή επικάλυψη, ή
- μικρά εξαρτήματα ή υλικά μεγέθους 
μέχρι 4 mm³·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία για λόγους νομικής βεβαιότητας να έχουμε έναν ορισμό ως προς τη 
δειγματοληψία και τις δοκιμές. Για λόγους νομικής βεβαιότητας πρέπει να υπάρχει χωριστός 
ορισμός περί "αποχωρισμού με μηχανικές διεργασίες".
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Τροπολογία 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ α) "Αποχωρισμός με μηχανικές 
διεργασίες": τα υλικά είναι δυνατόν 
κατ΄αρχήν να διαχωριστούν με μηχανικές 
διεργασίες όπως το ξεβίδωμα, η κοπή, η 
σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία για λόγους νομικής βεβαιότητας να έχουμε έναν ορισμό ως προς τη 
δειγματοληψία και τις δοκιμές. Για λόγους νομικής βεβαιότητας πρέπει να υπάρχει χωριστός 
ορισμός περί "αποχωρισμού με μηχανικές διεργασίες".

Τροπολογία 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ α) "Αποχωρισμός με μηχανικές 
διεργασίες": τα υλικά είναι δυνατόν 
κατ΄αρχήν να διαχωριστούν με μηχανικές 
διεργασίες όπως το ξεβίδωμα, η κοπή, η 
σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός διευκρινίζει τον ορισμό περί "ομοιογενούς υλικού".
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Τροπολογία 159
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Νανο-υλικό": κάθε εμπροθέτως 
παραχθέν υλικό που έχει μια ή 
περισσότερες διαστάσεις της τάξης των 
100 nm ή και λιγότερο ή που συντίθεται 
από διακριτά λειτουργικά μέρη, είτε 
εσωτερικώς είτε στην επιφάνεια, πολλά 
εκ των οποίων έχουν μια ή περισσότερες 
διαστάσεις της τάξης των 100 nm ή 
λιγότερο, συμπεριλαμβανομένων των 
δομών, των συσσωματωμάτων ή των 
αθροιστικών συνόλων που μπορεί να 
έχουν μέγεθος μεγαλύτερο της τάξης των 
100 nm αλλά διατηρούν ιδιότητες 
χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας.
Οι χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας 
ιδιότητες περιλαμβάνουν:
(i) εκείνες που σχετίζονται με την μεγάλη 
ειδική επιφάνεια βάσης των υπό εξέταση 
υλικών, και/ή
(ii) ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες που 
διαφέρουν από εκείνες του μη 
νανόμορφου ιδίου υλικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί ένας ορισμός περί των νανο-υλικών. Ο συγκεκριμένος ορισμός είναι 
εκείνος που συμφωνήθηκε και από τα τρία όργανα στο πλαίσιο του κανονισμού για τις 
"νεοτροφές".
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Τροπολογία 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Νανο-υλικό": κάθε εμπροθέτως 
παραχθέν υλικό που έχει μια ή 
περισσότερες διαστάσεις της τάξης των 
300 nm ή και λιγότερο ή που συντίθεται 
από διακριτά λειτουργικά μέρη, είτε 
εσωτερικώς είτε στην επιφάνεια, πολλά 
εκ των οποίων έχουν μια ή περισσότερες 
διαστάσεις της τάξης των 300 nm ή 
λιγότερο, συμπεριλαμβανομένων των 
δομών, των συσσωματωμάτων ή των 
αθροιστικών συνόλων που μπορεί να 
έχουν μέγεθος μεγαλύτερο της τάξης των 
300 nm αλλά διατηρούν ιδιότητες 
χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας:
(i) ιδιότητες εκείνες που σχετίζονται με 
την μεγάλη ειδική επιφάνεια βάσης των 
υπό εξέταση υλικών, 
(ii) ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες που 
διαφέρουν από εκείνες του μη 
νανόμορφου ιδίου υλικού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως προς τον χαρακτηρισμό ειδικών νανο-ουσιών και ως προς τις πιθανές μελλοντικές διατάξεις 
περί νανο-υλικού, απαιτείται ένας συνολικός ορισμός περί νανο-υλικού, ώστε να μεγιστοποιηθεί 
η προστασία των καταναλωτών. Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ένα ευρύ 
φάσμα μεγέθους (μέχρι 300nm), τις ειδικές νανο-ιδιότητες αυτών των ειδικών υλικών, και να 
συμπεριλαμβάνει τα συσσωματώματα και τα αθροιστικά σύνολα.
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Τροπολογία 161
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Αναλώσιμο": κάθε μονάδα που 
περιέχει ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά ή 
ηλεκτρονικά μέρη, που είναι αναγκαία για 
τη λειτουργία ενός ΗΗΕ και που 
αντιστρόφως δεν μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς τον ΗΗΕ· 

Or. en

(Αντικατάσταση της τροπολογίας 26.)

Αιτιολόγηση

Λόγω της αλληλεξάρτησης ΗΗΕ και αναλώσιμων, τα αναλώσιμα πρέπει επίσης να 
συμπεριληφθούν στην οδηγία, πόσω μάλλον που συνήθως έχουν μικρότερο κύκλο ζωής και 
επομένως μετατρέπονται σε απόβλητα νωρίτερα από τον ΗΗΕ. Θα πρέπει επομένως να 
συμπεριληφθεί ένας ορισμός. Ο ορισμός αυτός περιορίζεται στις μονάδες που περιέχουν 
ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη. Θα έπρεπε λοιπόν να περιλαμβάνει π.χ. τα φυσίγγια μελάνης αλλά 
να αποκλείει τα CDs, το εκτυπωτικό χαρτί, τη σκόνη πλυντηρίων πιάτων ή τα κοπτικά 
διάτρησης.

Τροπολογία 162
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Σταθερή εγκατάσταση": η κατά 
την έννοια του άρθρου 2, εδάφιο γ) της 
οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
σταθερή εγκατάσταση που έχει 
συναρμολογηθεί, τοποθετηθεί και 
προορίζεται να λειτουργεί μονίμως σε 
έναν προκαθορισμένο τόπο.



AM\808689EL.doc 61/82 PE439.865v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με άλλα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα, η οδηγία RoHS (περιορισμός 
χρήσης επικίνδυνων ουσιών) πρέπει να χρησιμοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα ορισμό περί 
"σταθερών εγκαταστάσεων" της οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας. Ο βιομηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εργοστάσια και οι 
βιομηχανικές διεργασίες πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής, διότι η 
περιβαλλοντική τους επίπτωση δεν έχει αξιολογηθεί ως σημαίνουσα από την Επιτροπή.
Ο ορισμός περί "τελικού προϊόντος" πρέπει να συμπεριληφθεί έτσι όπως τον δίδει το 
επεξηγηματικό έγγραφο FAQs, διότι θα βοηθήσει στην καλύτερη οριοθέτηση του πεδίου 
εφαρμογής και θα αποτρέψει τυχόν αβεβαιότητες ως προς τα εξαρτήματα και τα συστατικά 
στοιχεία.

Τροπολογία 163
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Σταθερή εγκατάσταση": η κατά 
την έννοια του άρθρου 2, εδάφιο γ) της 
οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί 
ηλεκτρομανητικής συμβατότητας 
σταθερή εγκατάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με άλλα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα, η οδηγία RoHS (περιορισμός 
χρήσης επικίνδυνων ουσιών) πρέπει να χρησιμοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα ορισμό περί 
"σταθερών εγκαταστάσεων" της οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 
Ο βιομηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εργοστάσια και οι βιομηχανικές διεργασίες 
πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής: πρώτον, διότι η περιβαλλοντική τους 
επίπτωση δεν έχει αξιολογηθεί ως σημαίνουσα από τις προπαρασκευαστικές μελέτες της 
Επιτροπής και, δεύτερον, διότι ο εξοπλισμός αυτός επίσης δεν καταλήγει στη δημοτική 
χωματερή.
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Τροπολογία 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) "Σταθερή εγκατάσταση": ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων 
τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, 
άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται, 
τοποθετούνται και προορίζονται να 
χρησιμοποιούνται μονίμως σε έναν 
προκαθορισμένο τόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπει ένας ορισμός, ώστε να υπάρχει κοινή ερμηνεία του όρου "σταθερή 
εγκατάσταση" από όλα τα κράτη μέλη. Αυτός ο ορισμός υπάρχει στην οδηγία περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ).

Τροπολογία 165
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Σταθερή εγκατάσταση": η κατά 
την έννοια του άρθρου 2, εδάφιο γ) της 
οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
σταθερή εγκατάσταση που έχει 
συναρμολογηθεί, τοποθετηθεί και 
προορίζεται να λειτουργεί μονίμως σε 
έναν προκαθορισμένο τόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, πρέπει να προστεθεί η εξήγηση που δίνει το επεξηγηματικό 
έγγραφο FAQs της Επιτροπής.
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Τροπολογία 166
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ β) "Τελικό προϊόν": κάθε διάταξη ή 
μονάδα εξοπλισμού που διαθέτει 
δυνατότητα άμεσης λειτουργίας, δικό της 
περίβλημα και -κατά περίπτωση- θύρες 
και συνδέσεις προοριζόμενες για τον 
τελικό χρήστη. "Άμεση λειτουργία" 
ορίζεται κάθε λειτουργία συστατικού 
στοιχείου ή τελικού προϊόντος που παρέχει 
την σκοπούμενη χρήση κατά τα 
διευκρινιζόμενα από τον κατασκευαστή 
στις οδηγίες χρήσης και τελικού χρήστη. 
Η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι 
διαθέσιμη χωρίς άλλες προσαρμογές ή 
συνδέσεις πέρα από τις απλές εκείνες που 
ο καθένας μπορεί να εκτελέσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, πρέπει να προστεθεί η εξήγηση που δίνει το επεξηγηματικό 
έγγραφο FAQs της Επιτροπής.

Τροπολογία 167
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ β) "Εξάρτημα": κάθε μονάδα 
περιέχουσα ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά 
ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα σχεδιασμένα 
προς χρήση με έναν ΗΗΕ και τα οποία 
δεν είναι μεν απαραίτητα για τη 
λειτουργία του ΗΗΕ, αλλά και δεν 
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μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τον 
ΗΗΕ·

Or. en

(Αντικατάσταση της τροπολογίας 27.)

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS θα πρέπει να περιλάβει επίσης και τα εξαρτήματα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
περιληφθεί σε αυτήν ο ορισμός για τα εξαρτήματα. Ο ορισμός περιορίζεται στις μονάδες που 
περιέχουν ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Θα καλύπτει επομένως π.χ. τους χωριστούς 
φακούς ψηφιακών καμερών, αλλά όχι τη θήκη της κάμερας ή του φακού.

Τροπολογία 168
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) "Εξάρτημα": κάθε χωριστή 
ηλεκτρική μονάδα χρησιμοποιούμενη με 
τον ΗΗΕ για την παροχή 
λειτουργικότητας, ισχύος ή 
αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον ΗΗΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την εισηγήτρια ορισμός εγκυμονεί τον κίνδυνο να συμπεριλάβει τα μη 
ηλεκτρικά συστατικά στοιχεία ενός ΗΗΕ, όπως το χαρτί. Ο προτεινόμενος με την τροπολογία 
ορισμός αποκλείει το χαρτί αλλά περικλείει τους φορτιστές τηλεφώνων και τα ποντίκια των 
υπολογιστών.
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Τροπολογία 169
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ γ) "Ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό 
εξάρτημα": κάθε μονάδα με δυο ή 
περισσότερα μολύβδινα ή μεταλλικά 
συνδετικά ελάσματα η οποία είναι τμήμα 
ηλεκτρικού κυκλώματος αλλά για την 
εκτέλεση μιας ξεχωριστής λειτουργίας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι νεοεισαχθέντες ορισμοί του "αναλώσιμου" και του "εξαρτήματος" λέμε ότι 
περικλείουν ένα "ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξάρτημα", πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό αυτών 
των εξαρτημάτων.

Τροπολογία 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ γ) "Μέσον μεταφοράς": ένα όχημα 
με περισσότερους των δυο τροχούς 
χρησιμοποιούμενο για τη μεταφορά 
προσώπων ή φορτίων, όπως αεροσκάφη, 
πλοία, σιδηρόδρομοι, τραμ, λεωφορεία, 
φορτηγά και επιβατηγά αυτοκίνητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας ορισμός, λόγω της εισαγωγής μιας εξαίρεσης για τα "μέσα μεταφοράς" δυνάμει 
του άρθρου 2.
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Τροπολογία 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ δ) "Μεγάλης κλίμακας σταθερή 
βιομηχανική εγκατάσταση": ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων 
τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, 
άλλων διατάξεων, που προορίζονται για 
χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και 
που συναρμολογούνται και τοποθετούνται 
μονίμως σε έναν προκαθορισμένο τόπο 
και δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς 
να καταστραφεί το κτίριο ή μέρος του 
κτιρίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας ορισμός, λόγω της εισαγωγής μιας εξαίρεσης για τις "μεγάλης κλίμακας 
σταθερές βιομηχανικές εγκαταστάσεις" δυνάμει του άρθρου 2.

Τροπολογία 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ ε) "Μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά 
εργαλεία": μηχανήματα ή συστήματα που 
έχουν σχεδιασθεί για να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη 
βιομηχανία. Τοποθετούνται από 
ειδικευμένο προσωπικό του 
κατασκευαστή, του χρήστη, ενός 
εκπροσώπου του κατασκευαστή ή άλλου 
ειδικευμένου επαγγελματία αρμόδιου 
μόνο για τη λειτουργία της εγκατάστασης. 
Καθ΄όλο το διάστημα χρήσης τους είναι 
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τοποθετημένα σε μόνιμο χώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας ορισμός, λόγω της εισαγωγής μιας εξαίρεσης για τα "μεγάλης κλίμακας 
βιομηχανικά εργαλεία" δυνάμει του άρθρου 2.

Τροπολογία 173
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Μεγάλης κλίμακας σταθερή 
βιομηχανική εγκατάσταση": ένας 
συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων 
τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, 
άλλων διατάξεων, που προορίζονται για 
χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και 
που συναρμολογούνται και τοποθετούνται 
μονίμως σε έναν προκαθορισμένο τόπο 
και κανονικά δεν μπορούν να 
μετακινηθούν χωρίς να καταστραφεί το 
κτίριο ή μέρος του κτιρίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας σαφής ορισμός απαιτείται και για την "μεγάλης κλίμακας σταθερή βιομηχανική 
εγκατάσταση".
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Τροπολογία 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ στ) "Αναπτυξιακά μέσα": πίνακες 
και συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
αξιολογήσεις, επικυρώσεις, επιδείξεις, ή 
αναπτυξιακά και μηχανοτεχνικά δείγματα 
που δεν προορίζονται να διατεθούν στην 
αγορά ως ενιαίες λειτουργικές ή 
εμπορικές μονάδες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας ορισμός, λόγω της εισαγωγής μιας εξαίρεσης για τα "αναπτυξιακά μέσα" 
δυνάμει του άρθρου 2.

Τροπολογία 175
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Νανο-υλικό": κάθε εμπροθέτως 
παραχθέν υλικό στο οποίο το μέγεθος των 
κόκκων έχει τροποποιηθεί.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δικαιολογείται ένας ορισμός περί των νανο-υλικών, αφού η οδηγία κάνει λόγο γι΄αυτά.
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Τροπολογία 176
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ α) "Κύρια λειτουργία": 
δραστηριοποίηση της λειτουργίας εκείνης 
που χρησιμοποιεί την περισσότερη 
ενέργεια·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός διευκολύνει το χαρακτηρισμό του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Εμποδίζει τις παρανοήσεις και λύνει τα προβλήματα που είναι εγγενή σε υβριδικές συσκευές οι 
οποίες δεν τίθενται απευθείας σε λειτουργία με ηλεκτρισμό αλλά διαθέτουν ηλεκτρονικά 
στοιχεία που τις βοηθούν να λειτουργήσουν. Επί πλέον, το άρθρο 3α της οδηγίας καλύπτει τον 
εξοπλισμό που έχει σχεδιασθεί ειδικά για τη μεταφορά, μέτρηση και παραγωγή ηλεκτρικών 
ρευμάτων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Τροπολογία 177
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ β) "Εξαίρεση τύπου Α": εξαίρεση 
εφαρμογών από την απαγόρευση που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
όταν δεν υπάρχουν ή δεν είναι εν γένει 
διαθέσιμες τεχνικές λύσεις που να 
επιτρέπουν την παραγωγή εξοπλισμού της 
ιδίας ποιότητας με τη χρήση 
υποκατάστατων προϊόντων·

Or. pl
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Τροπολογία 178
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ γ) "Εξαίρεση τύπου Β": εξαίρεση 
εφαρμογών από την απαγόρευση που 
προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1, 
όταν δεν είναι φυσικώς δυνατόν να 
αναπτυχθεί κάποια τεχνική για την 
κατασκευή εξοπλισμού της ιδίας 
ποιότητας, ή όταν δεν υπάρχουν 
φυσικοχημικά στοιχεία για κάτι τέτοιο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση των διαφορετικών τύπων εξαίρεσης δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις εξαιρέσεις 
από το πεδίο της οδηγίας να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο πίνακα διατηρώντας παράλληλα 
την ίδια αρίθμηση (βλ. τροπολογίες στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο β΄ και στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1, εδάφιο βα΄). Έχει σημασία να διατηρηθεί η ίδια αρίθμηση για τις εταιρίες, διότι 
αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες δαπάνες ενημέρωσης φακέλου. Η καθιέρωση τύπων εξαίρεσης 
καθιστά εύκολη τη διάκριση μεταξύ καθαρά τεχνικών εξαιρέσεων (όταν μια εταιρία συναντά 
δυσκολίες στην εφαρμογή μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας) και καθαρά φυσικών εξαιρέσεων 
(όταν μια εταιρία έχει προβλήματα με τις ιδιότητες των στοιχείων).

Τροπολογία 179
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο ΗΗΕ 
που διατίθεται στην αγορά , 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίησή του, δεν περιέχει τις 
ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 
IV.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο ΗΗΕ 
που διατίθεται στην αγορά , 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίησή του, των καλωδίων, 
αναλώσιμων και εξαρτημάτων, και των 
συστατικών στοιχείων αναπροσαρμογής 
των λειτουργικών δυνατοτήτων ή 
αναβάθμισης της ικανότητας, δεν 
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περιέχει τις ουσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV, Μέρος Α.

Or. en

(Αντικατάσταση της τροπολογίας 28.)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απόρροια της συμπερίληψης των καλωδίων, αναλώσιμων και εξαρτημάτων 
στο πεδίο της οδηγίας. Η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και στα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιούνται για την αναπροσαρμογή των λειτουργικών δυνατοτήτων ή την αναβάθμιση 
της ικανότητας. Χρειάζεται να υποδιαιρεθεί το Παράρτημα IV, ώστε να μπορέσει στο μέλλον να 
καταρτισθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τους νέους περιορισμούς.

Τροπολογία 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο ΗΗΕ 
που διατίθεται στην αγορά , 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίησή του, δεν περιέχει τις 
ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 
IV.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο ΗΗΕ 
που διατίθεται στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίησή του, για την 
αναπροσαρμογή των λειτουργικών 
δυνατοτήτων του ή την αναβάθμιση της 
ικανότητάς του, δεν περιέχει τις ουσίες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, 
Μέρος A.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντιστοιχεί στην Τροπολογία 28 της εισηγήτριας. Επαναλαμβάνεται σε αυτό το 
σημείο, για να υποδιαιρεθεί το Παράρτημα IV σε Μέρος A και σε Μέρος B.
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Τροπολογία 181
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
ΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών που χρησιμεύουν για την 
επισκευή ή επαναχρησιμοποίησή του, των 
καλωδίων, των αναλώσιμων και των 
εξαρτημάτων και των συστατικών 
στοιχείων αναπροσαρμογής των 
λειτουργικών δυνατοτήτων ή 
αναβάθμισης της ικανότητας που 
κυκλοφορούν στην αγορά, να μην περιέχει 
τις ουσίες που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα IV, Μέρος B.

Or. en

(Αντικατάσταση της τροπολογίας 29.)

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να γίνει μία υποδιαίρεση του παραρτήματος IV για να καταστεί δυνατόν να 
προβλεφθεί στο μέλλον ένα χρονοδιάγραμμα για τους νέους περιορισμούς.

Τροπολογία 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίησή του, για την 
αναπροσαρμογή των λειτουργικών 
δυνατοτήτων ή για την αναβάθμιση της 
ικανότητάς του, δεν περιέχει τις ουσίες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα IV,



AM\808689EL.doc 73/82 PE439.865v01-00

EL

Μέρος Β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία 29 της εισηγήτριας. Επαναλαμβάνεται σε αυτό το 
σημείο, για να υποδιαιρεθεί το Παράρτημα IV σε Μέρος A και σε Μέρος B.

Τροπολογία 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΗΗΕ που περιέχουν ουσίες του 
απαριθμούνται στο Παράρτημα IVa θα 
σημανθούν ως προς τη μεθοδολογία που 
θα αναπτυχθεί δυνάμει του άρθρου 6, 
παράγραφος 1, εδάφιο 3α (νέο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μερικές ουσίες, η προπαρασκευαστική μελέτη του Οικολογικού Ινστιτούτου συνιστά να 
γίνεται σήμανση. Εφόσον η σήμανση βελτιώνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης και το βαθμό 
ασφάλειας κατά την επεξεργασία των ΑΗΗΕ (απόβλητων ΗΗΕ) και συμβάλλει στην ενημέρωση 
του καταναλωτή, θα πρέπει η λύση αυτή να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να διασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή διασύνδεση με την οδηγία 2005/32/ΕΚ περί θέσπισης πλαισίου για τον καθορισμό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (η τροπολογία 
αυτή συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 3α νέο και με την 
τροπολογία στο Παράρτημα IVa νέο).
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Τροπολογία 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά 
πριν από την 1η Ιουλίου 2006,
(β) ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2014,
(γ) ιατροτεχνολογικών προϊόντων για 
διάγνωση in vitro που έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016,
(δ) οργάνων παρακολούθησης και 
ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014,
(ε) βιομηχανικών οργάνων 
παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν 
διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2017,
(στ) ΗΗΕ που έχει εξαιρεθεί και διατεθεί 
στην αγορά πριν από τη λήξη της ισχύος 
της εξαίρεσης αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας, το θέμα πρέπει να καλύπτεται από το άρθρο 2, όπως και στην 
πρότασή μας.

Τροπολογία 185
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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επαναχρησιμοποίηση:
(a) ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά 
πριν από την 1η Ιουλίου 2006,
(β) ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2014,
(γ) ιατροτεχνολογικών προϊόντων για 
διάγνωση in vitro που έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016,
(δ) οργάνων παρακολούθησης και 
ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014,
(ε) βιομηχανικών οργάνων 
παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν 
διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2017,
(στ) ΗΗΕ για τον οποίον ισχύει εξαίρεση 
και ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά 
πριν εκπνεύσει η εξαίρεση αυτή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης νομικής σαφήνειας, τμήματα αυτής της παραγράφου πρέπει να 
μετακινηθούν στο Παράρτημα IIIa, που καλύπτει τον εξοπλισμό που εξαιρείται του πεδίου της 
παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 186
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
ανταλλακτικά της εγγύησης ή για την 
συντηρητική επισκευή ή την 
αναβαθμονόμηση βιομηχανικού 
εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου 
ή την επαναχρησιμοποίηση, 
αναπροσαρμογή λειτουργικών 
δυνατοτήτων ή αναβάθμιση ικανότητας 
των εξής:



PE439.865v01-00 76/82 AM\808689EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις ανταλλακτικών χρειάζονται για την επιμήκυνση της ζωής των βιομηχανικών 
οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου και για τη διατήρηση της ακρίβειάς τους μέσω της 
αναβαθμονόμησής τους. Τα ανταλλακτικά που παρέχονται στο πλαίσιο της εγγύησης ή της μετα-
εγγυητικής συντήρησης διευκολύνουν την επισκευή των ΗΗΕ στο διάστημα του κύκλου ζωής 
τους μετά την αρχική παράδοση στον πρώτο χρήστη. Για να αποφεύγεται η διακοπή λειτουργίας 
των βιομηχανικών εξοπλισμών, τα ανταλλακτικά χρησιμοποιούνται επίσης σε προσωρινή 
αναπλήρωση όταν ο εκτός λειτουργίας βιομηχανικός εξοπλισμός παρακολούθησης και ελέγχου 
υπόκειται σε αναβαθμονόμηση προκειμένου να διατηρήσει την ακρίβειά του και ακολούθως 
επιστρέφεται στον χρήστη.

Τροπολογία 187
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
ανταλλακτικά της εγγύησης ή για τις 
συντηρητικές επισκευές ή την 
αναβαθμονόμηση βιομηχανικών 
εξοπλισμών παρακολούθησης και ελέγχου
ή την επαναχρησιμοποίηση, την 
αναπροσαρμογή λειτουργικών 
δυνατοτήτων ή την αναβάθμιση 
ικανότητας των εξής: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται εξαιρέσεις υπέρ αυτών των "εκτός εμπορίου" συναλλαγών, για να επιμηκυνθεί η 
ζωή του εξοπλισμού και να διατηρηθεί η ακρίβειά του μέσω αναβαθμονομήσεων.



AM\808689EL.doc 77/82 PE439.865v01-00

EL

Τροπολογία 188
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
ανταλλακτικά για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίηση, σε καλώδια, 
αναλώσιμα και εξαρτήματα, και σε 
συστατικά στοιχεία προοριζόμενα για την 
αναπροσαρμογή των λειτουργικών 
δυνατοτήτων ή την αναβάθμιση της 
ικανότητας των εξής:

Or. en

(Αντικατάσταση τροπολογίας 30. Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 4, παράγραφος 1)

Αιτιολόγηση

Εάν το γενικό πεδίο επεκταθεί και καλύψει καλώδια, αναλώσιμα και εξαρτήματα, καθώς και 
συστατικά στοιχεία προοριζόμενα για αναπροσαρμογή λειτουργικών δυνατοτήτων ή 
αναβάθμιση ικανότητας, θα πρέπει τούτο να απηχείται και στην αντίστοιχη εξαίρεση.

Τροπολογία 189
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
ανταλλακτικά εγγύησης ή στις 
συντηρητικές επισκευές ή στην 
αναβαθμονόμηση βιομηχανικών οργάνων 
παρακολούθησης και ελέγχου ή την 
επαναχρησιμοποίηση, την 
αναπροσαρμογή λειτουργικών 
δυνατοτήτων ή την αναβάθμιση 
ικανότητας των εξής:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χρειάζονται εξαιρέσεις υπέρ αυτών των "εκτός εμπορίου" συναλλαγών, για να επιμηκυνθεί η 
ζωή του εξοπλισμού και να διατηρηθεί η ακρίβειά του μέσω αναβαθμονομήσεων.

Τροπολογία 190
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) διεπιχειρησιακού (business to 
business) εξοπλισμού όπου συστατιικά 
στοιχεία ανακτώνται από εξοπλισμό που 
ετέθη στην αγορά πριν από την 1η 
Ιουλίου 2006 και όπου η 
επαναχρησιμοποίηση των ανακτημένων 
συστατικών στοιχείων είναι ανιχνεύσιμη 
και επαληθεύσιμη, η διεργασία 
επαναχρησιμοποίησης μπορεί να ελεγχθεί 
βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών 
και η επαναχρησιμοποίηση συστατικών 
στοιχείων γνωστοποιείται ευκρινώς στον 
καταναλωτή. Η εξαίρεση αυτή ισχύει για 
περίοδο 10 ετών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν οι κατασκευαστές, ιδίως οι κατασκευαστές εκτυπωτικού και αντιγραφικού 
εξοπλισμού, να συλλέγουν συστατικά στοιχεία των παλαιών μηχανημάτων τους για να τα 
επαναχρησιμοποιήσουν σε νέα. Πολλές φορές, τα περισσότερα συστατικά στοιχεία τέτοιων 
μηχανών δεν υφίστανται πρακτικώς καμία φθορά καθ΄όλη τη διάρκεια της φυσιολογικής τους 
λειτουργίας και είναι εξ ίσου καλά με τα καινούργια για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης.
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Τροπολογία 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
στην επαναχρησιμοποίηση συστατικών 
στοιχείων ανακτηθέντων από ΗΗΕ 
τεθέντες στην αγορά πριν από την 1η 
Ιουλίου 2006 σε εξοπλισμό τεθέντα στην 
αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2016, υπό 
τον όρο ότι η επαναχρησιμοποίηση θα 
γίνεται στο πλαίσιο ελεγχόμενων 
διεπιχειρησιακών κλειστών συστημάτων 
επιστρεφόμενων υλικών κι ότι η 
επαναχρησιμοποίηση συστατικών 
στοιχείων γνωστοποιείται στον 
καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, η ΕΕ χρειάζεται να προωθήσει κι άλλο την 
επαναχρησιμοποίηση. Η πρόωρη διάθεση, καταστροφή ή υποκατάσταση ανταλλακτικών που 
λειτουργούν καλά και που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα απλώς επειδή ετέθησαν στην αγορά 
πριν από την 1η Ιουλίου 2006 και δεν πληρούν τους περιορισμούς της οδηγίας RoHS θα 
προκαλούσε περιττή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Εάν δεν επιτραπεί αυτή η προσωρινή 
εξαίρεση, θα έχουμε απόρριψη ολόκληρων εξοπλισμών, μαζί και με μια πλειονότητα 
συστατικών στοιχείων υπαγόμενων στην οδηγία RoHS. Εάν η επαναχρησιμοποίηση γίνεται στο 
πλαίσιο ενός κλειστού συστήματος επιστρεφόμενων υλικών, το τέλος κύκλου ζωής αυτών των 
συστατικών στοιχείων θα υπόκειται στον κατάλληλο έλεγχο και διαχείριση.

Τροπολογία 192
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά 

διαγράφεται
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προϊόντα. Το αργότερο το 2020, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση των 
ενεργών εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με 
προοπτική να προτείνει την υπαγωγή 
τους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη σαφήνεια, τμήματα αυτής της παραγράφου μετακινήθηκαν στο Παράρτημα IIIa, 
που καλύπτει τον εξοπλισμό που εξαιρείται του πεδίου της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 193
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. Το αργότερο το 2020, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση των 
ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων με προοπτική να αξιολογήσει 
τη διαθεσιμότητα καταλλήλων ασφαλών 
και αξιόπιστων εναλλακτικών 
δυνατοτήτων βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών γνωματεύσεων και να 
προτείνει την υπαγωγή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση με την ανάγκη διασφάλισης διαθέσιμων 
ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
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Τροπολογία 194
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
ανταλλακτικά για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίηση, σε καλώδια, 
αναλώσιμα και εξαρτήματα, και σε 
συστατικά στοιχεία προοριζόμενα για την 
αναπροσαρμογή των λειτουργικών 
δυνατοτήτων ή την αναβάθμιση της 
ικανότητας των εξής:
(α) των ΗΗΕ που έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από [...*],
(β) των ΗΗΕ για τους οποίους ισχύει 
εξαίρεση και οι οποίοι είχαν διατεθεί στην
αγορά πριν εκπνεύσει η εξαίρεση αυτή.
* να εισαχθεί ημερομηνία 42 μήνες μετά 
από την έναρξη ισχύος.

Or. en

(Αντικατάσταση τροπολογίας 32.)

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για ανταλλακτικά ενός ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την εφαρμογή 
των νέων περιορισμών, ή ενός ΗΗΕ για τον οποίον ισχύει εξαίρεση και ο οποίος είχε διατεθεί 
στην αγορά πριν εκπνεύσει η εξαίρεση αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στους 
νέους περιορισμούς.

Τροπολογία 195
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
εφαρμογές που απαριθμούνται στα 

6. Οι παράγραφοι 1 και 1α δεν ισχύουν
για τις εφαρμογές που απαριθμούνται στα 
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παραρτήματα V και VI . παραρτήματα V, VI και VIα.

Or. en

(Διόρθωση αβλεψίας, αντικατάσταση τροπολογίας 33. Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 
2(1) και 4(1a), Παραρτήματα I και VIa)

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ενός ανοικτού πεδίου εφαρμογής απαιτεί χωριστό παράρτημα για τις εφαρμογές που 
εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4, παράγραφος 1, για τους ΗΗΕ που 
δεν περιλαμβάνονται σήμερα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS επειδή δεν υπάγονται σε 
καμία από τις 10 πρώτες κατηγορίες. Χρειάζεται να υπάρχει μια δυνατότητα εξαίρεσης από τη 
νέα απαγόρευση που προτείνεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 196
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
εφαρμογές που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα V και VI .

6. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
εφαρμογές που απαριθμούνται στο 
παράρτημα V.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα VI ενσωματώθηκε στο Παράρτημα V. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει χωριστός 
κατάλογος εξαιρέσεων για τα ιατρικοτεχνολογικά προϊόντα και τα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου, όταν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους κατασκευαστές για το 
ποιός εξοπλισμός υπάγεται σε κάθε ομάδα. Η τροπολογία απαντάει επίσης στην μέσω του 
άρθρου 5, παράγραφος 1, εδάφια β) και βα) εισαγωγή διαφορετικών κατηγοριών εξαίρεσης 
καθώς και στην τροπολογία του άρθρου 2, παράγραφος 1 που δίνει ένα ανοικτό πεδίο 
εφαρμογής στην οδηγία.


