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Τροπολογία 197
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο 
κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV επανεξετάζεται με 
μέθοδο που βασίζεται στη διαδικασία 
των άρθρων 69 έως 72 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1907/2006.

7. Η Επιτροπή, τροποποιεί τον κατάλογο
των απαγορευμένων ουσιών στο 
παράρτημα IV εφόσον εκτιμάται ότι η 
παρουσία μιας ουσίας σε AHHE, λόγω 
των επικίνδυνων ιδιοτήτων της, ενέχει
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος δεν ελέγχεται 
επαρκώς και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Η αξιολόγηση των ουσιών για 
μελλοντικούς περιορισμούς καθώς και 
εξαιρέσεις με βάση την παρούσα οδηγία: 
- βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά 
ευρήματα,
- περιλαμβάνει τον αντίκτυπο των 
εναλλακτικών λύσεων, και
- λαμβάνει υπόψη:
(α) τους κοινωνικοοικονομικούς 
προβληματισμούς, και
(β) τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία 
των εναλλακτικών λύσεων.
Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των 
περιορισμών και των εξαιρέσεων ουσιών 
λαμβάνει υπόψη τον θετικό και αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και την 
ασφάλεια των ουσιών και των 
ενδεχόμενων εναλλακτικών επιλογών, 
όσον αφορά:
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- όλες τις σχετικές φάσεις του κύκλου 
ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των 
σεναρίων τέλους κύκλου ζωής ή 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και
επεξεργασίας των ΑΗΗΕ,
- την ανεξέλεγκτη ή διάχυτη διαρροή στο 
περιβάλλον και
- την έκθεση εργαζομένων και του 
περιβάλλοντος στις ουσίες αυτές.
Η προσθήκη νέων ουσιών στο 
Παράρτημα IV εξετάζεται εφόσον 
υποβληθεί φάκελος από την Επιτροπή ή 
ένα κράτος μέλος και αφού υπάρξει 
διαβούλευση με:
- την επιτροπή που συστήνεται με βάση 
το άρθρο 18 της οδηγίας 2006/12/EΚ·
- την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων που συστήνεται με βάση τον 
κανονισμό 1907/2006·
- τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται οικονομικοί φορείς,
εταιρείες ανακύκλωσης, φορείς 
επεξεργασίας, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και ενώσεις εργαζομένων και 
καταναλωτών.
Ο φάκελος μνημονεύει κάθε έκθεση 
χημικής ασφάλειας ή αξιολόγησης 
κινδύνου που υποβάλλεται με βάση τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 και κάθε 
σχετική αξιολόγηση κινδύνου που 
υποβάλλεται για τους σκοπούς άλλων 
κανονισμών ή οδηγιών της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις ουσιών στο πλαίσιο της οδηγίας RoHS πρέπει να 
βασίζονται σε συνολική αξιολόγηση λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία. Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια στη
διαδικασία αξιολόγησης είναι σαφή και αδιαμφισβήτητα.
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Τροπολογία 198
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της προφύλαξης, επανεξετάζει και 
τροποποιεί τον κατάλογο των 
απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV εφόσον εκτιμηθεί ότι 
μια ουσία που περιλαμβάνεται σε ΗΗΕ ή 
σε προϊόντα αποβλήτων είναι επιβλαβής 
για την περιβαλλοντικά υγιή ανάκτηση 
και διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον κατά τη χρήση και 
επεξεργασία αποβλήτων ΗΗΕ. Προς 
τούτο, η Επιτροπή θεσπίζει μεθοδολογία 
επανεξέτασης και τροποποίησης του 
παραρτήματος IV λαμβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη κατά πόσον η ουσία:
(α) θα μπορούσε να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στις δυνατότητες 
προετοιμασίας προς 
επαναχρησιμοποίηση του ΗΗΕ ή την 
ανακύκλωση υλικών από ΑΗΗΕ·
(β) θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
ανεξέλεγκτη ή διάχυτη διασπορά στο 
περιβάλλον της ουσίας ή επικίνδυνων 
καταλοίπων ή προϊόντων αποδόμησης 
κατά την επεξεργασία προς 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή 
άλλη επεξεργασία υλικών από ΑΗΗΕ·
(γ) θα μπορούσε να οδηγήσει σε
σωρευτική έκθεση των εργαζομένων που 
απασχολούνται σε εργασίες συλλογής ή 
επεξεργασίας ΑΗΗΕ.
Η μεθοδολογία αυτή λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλα 
νομοθετήματα που σχετίζονται με 
χημικές ουσίες, και ειδικότερα τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH), και αξιοποιεί τη γνώση που 
έχει αποκομιστεί από την εφαρμογή
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τέτοιου είδους νομοθεσίας και την 
καθοδήγηση και τις συστάσεις του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA) όσον αφορά τον 
κατάλογο των ουσιών υψηλού κινδύνου. 
Η προσθήκη των απαγορευμένων ουσιών
στο παράρτημα IV εξετάζεται μετά την 
υποβολή αιτήματος από την Επιτροπή ή 
ένα κράτος μέλος. Τα μέτρα αυτά, που 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Κατά τη διατύπωση πρότασης για τροποποίηση του παραρτήματος IV, που είναι το 
σημαντικότερο παράρτημα της οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν διατυπωθεί κατά τρόπο που να
διασφαλίζει ότι, καταρχάς, λαμβάνονται υπόψη οι αδυναμίες που απορρέουν από τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όσον αφορά την αξιολόγηση ουσιών, με ιδιαίτερη 
μνεία στα ΑΗΗΕ, όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανεξέλεγκτη 
διασπορά το περιβάλλον. Όταν η Επιτροπή προτείνει τη συμπερίληψη νέων ουσιών στην 
οδηγία, πρέπει επίσης να βασίζεται και στις συστάσεις του ECHA όσον αφορά τον κατάλογο 
των ουσιών υψηλού κινδύνου.

Τροπολογία 199
Sergio Berlato

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο 
κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV επανεξετάζεται με 
μέθοδο που βασίζεται στη διαδικασία 
των άρθρων 69 έως 72 του κανονισμού 

7. Εφόσον κατά την ανακύκλωση, 
ανάκτηση ή διάθεση ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μια ουσία
ενέχει μη αποδεκτό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Ουσιών (ECHA), μπορεί να 
προχωρήσει σε επανεξέταση του 
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(EΚ) αριθ. 1907/2006. Τα μέτρα αυτά, που 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2.

καταλόγου των απαγορευμένων ουσιών 
του παραρτήματος IV, με βάση 
μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει τα 
κάτωθι κριτήρια:

(α) στοιχεία από τα οποία συνάγεται ότι 
τα υφιστάμενα μέτρα δεν αρκούν για τον 
επαρκή έλεγχο του κινδύνου που ενέχει η 
ουσία που περιέχεται σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό·
(β) πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον οι οποίοι σχετίζονται με την 
παραγωγή, τη χρήση ή τη διάθεση των 
εναλλακτικών ουσιών·
(γ) συγκριτική αξιολόγηση της ουσίας και 
των προτεινόμενων εναλλακτικών 
ουσιών·
(δ) αιτιολόγηση της αναγκαιότητας 
ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ και ότι
η απαγόρευση αποτελεί το καταλληλότερο 
μέτρο, συνεκτιμώντας την 
αποτελεσματικότητα, την πρακτικότητα 
και τη δυνατότητα παρακολούθησής του· 
και
(ε) τον βαθμό αντιστάθμισης του 
κινδύνου που ενέχει η ουσία που 
περιέχεται σε απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τα οφέλη
που συνεπάγεται για την ασφάλεια των 
καταναλωτών.
Η Επιτροπή χρησιμοποιεί, κατ’ αναλογία,
την ίδια μέθοδο για την απαλοιφή ουσίας 
από τον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών 
του παραρτήματος IV.
Πριν από την τροποποίηση του
παραρτήματος IV, η Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων, διαβουλεύεται με τους 
παραγωγούς ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τους παραγωγούς 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
τους ανακυκλωτές τέτοιου είδους 
εξοπλισμού, τις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων εξοπλισμού, τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις 
ενώσεις καταναλωτών. Η Επιτροπή 
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δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της όλες τις 
προτάσεις και τις σχετικές αιτιολογήσεις 
και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν 
παρατηρήσεις. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις που παραλαμβάνει, τις 
οποίες διαβιβάζει επίσης και στην 
επιτροπή στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 18.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή ο νομοθέτης παρέχει σαφή πολιτική καθοδήγηση στην Επιτροπή να 
αναπτύξει μεθοδολογία επανεξέτασης του παραρτήματος IV. Η μεθοδολογία πρέπει να
βασίζεται στον κίνδυνο και να λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα, τόσο για τις ουσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV όσο και τις εναλλακτικές τους ουσίες.

Τροπολογία 200
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Εφόσον κατά την ανακύκλωση, 
ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
μια ουσία ενέχει μη αποδεκτό κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Κινδύνων και της Επιτροπής 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Ουσιών (ECHA), μπορεί να προχωρήσει 
σε επανεξέταση του καταλόγου 
απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV με βάση μεθοδολογία η 
οποία περιλαμβάνει το σύνολο των 
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άρθρο 18 παράγραφος 2. κάτωθι κριτηρίων:
1. Στοιχεία από τα οποία συνάγεται ότι τα 
υφιστάμενα μέτρα δεν αρκούν για τον 
επαρκή έλεγχο του κινδύνου που ενέχει η 
ουσία που περιέχεται σε απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·
2. πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον οι οποίοι σχετίζονται με την 
παραγωγή, τη χρήση ή τη διάθεση των 
εναλλακτικών ουσιών·
3. συγκριτική αξιολόγηση της ουσίας και 
των(της) προτεινόμενων(ης)
εναλλακτικών(ής) ουσιών(ας)·
4. αιτιολόγηση της αναγκαιότητας 
ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ και ότι
η απαγόρευση αποτελεί το καταλληλότερο 
μέτρο, συνεκτιμώντας την 
αποτελεσματικότητα, την πρακτικότητα 
και τη δυνατότητα παρακολούθησής του· 
και
5. τον βαθμό αντιστάθμισης του κινδύνου 
που ενέχει η ουσία που περιέχεται σε 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού από τα οφέλη που 
συνεπάγεται για την ασφάλεια των 
καταναλωτών.
Η Επιτροπή χρησιμοποιεί, κατ’ αναλογία,
την ίδια μέθοδο για την απαλοιφή ουσίας
από τον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών
του παραρτήματος IV. Πριν από την 
τροποποίηση του παραρτήματος IV, η 
Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται 
με τους παραγωγούς ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τους παραγωγούς 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων εξοπλισμού, τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις 
ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στον ιστότοπό
της όλες τις προτάσεις και τις σχετικές 
αιτιολογήσεις και παρέχει τη δυνατότητα 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους να 
διατυπώσουν παρατηρήσεις. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που 
παραλαμβάνει, τις οποίες διαβιβάζει 
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επίσης και στην επιτροπή στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 18.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή ο νομοθέτης παρέχει σαφή πολιτική καθοδήγηση στην Επιτροπή να 
αναπτύξει μεθοδολογία επανεξέτασης του παραρτήματος IV. Η μεθοδολογία πρέπει να
βασίζεται στον κίνδυνο και να λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα, τόσο για τις ουσίες 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV όσο και τις εναλλακτικές τους ουσίες.

Τροπολογία 201
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο 
κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV επανεξετάζεται με τη
μέθοδο που θεσπίζεται στα άρθρα 69 έως 
72 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.

Ειδικότερα, η μέθοδος αξιολόγησης 
ουσιών για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να βασίζεται σε υγιή 
επιστημονικά, αντιπροσωπευτικά και 
αξιόπιστα δεδομένα και σε όλες τις 
σχετικές εκθέσεις περί ασφάλειας των 
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χημικών ουσιών ή αξιολόγησης του 
κινδύνου που υποβάλλονται με βάση τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006. Η 
μέθοδος αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
εναλλακτικών ουσιών και λαμβάνει 
υπόψη:
(α) τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις,
(β) τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των 
εναλλακτικών ουσιών,
(γ) τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια,
των ουσιών και των ενδεχόμενων 
εναλλακτικών ουσιών όσον αφορά:
- όλες τις σχετικές φάσεις του κύκλου 
ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των 
σεναρίων τέλους κύκλου ζωής για 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 
επεξεργασία των ΑΗΗΕ,
- την ανεξέλεγκτη ή διάχυτη διασπορά
στο περιβάλλον και
- την έκθεση εργαζομένων και του
περιβάλλοντος στις ουσίες αυτές.
Για να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος, η
μεθοδολογία είναι συνεπής με άλλα 
νομοθετήματα που σχετίζονται με 
χημικές ουσίες, και ειδικότερα τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH), και αξιοποιεί τη γνώση που 
έχει αποκομιστεί από την εφαρμογή 
τέτοιου είδους νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία είναι 
σημαντικό να υπάρχει εκ των προτέρων αξιολόγηση των συνεπειών της σταδιακής εξάλειψης 
των ουσιών. Ο κανονισμός REACH προβλέπει μια μέθοδο για την απαγόρευση ουσιών, η οποία
πρέπει να ισχύσει και για την οδηγία RoHS. Η τροπολογία αυτή επισημαίνει ειδικότερα πτυχές 
που πρέπει να αξιολογηθούν πριν από τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του παραρτήματος 
IV οδηγίας RoHS. Αναφέρεται επίσης στην ιδιαίτερη αξία της οδηγίας RoHS στην επιπλέον
εστίαση στη φάση της δημιουργίας αποβλήτων ΗΗΕ. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
εναλλακτικές ουσίες δεν θα προξενήσουν απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις.
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Τροπολογία 202
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο 
κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV επανεξετάζεται με 
μέθοδο που βασίζεται στη διαδικασία των 
άρθρων 69 έως 72 του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006.
Η αξιολόγηση των ουσιών για 
μελλοντικούς περιορισμούς καθώς και 
εξαιρέσεις με βάση την παρούσα οδηγία:

- βασίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά 
ευρήματα,
- περιλαμβάνει τον αντίκτυπο των 
εναλλακτικών λύσεων, και 
- λαμβάνει υπόψη:
(α) τους κοινωνικοοικονομικούς 
προβληματισμούς.
(β) τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των
εναλλακτικών ουσιών.
Η μεθοδολογία και την αξιολόγηση των 
περιορισμών και των εξαιρέσεων ουσιών 
λαμβάνει υπόψη τον θετικό και αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και την 
ασφάλεια των ουσιών και των 
ενδεχόμενων εναλλακτικών επιλογών, 
όσον αφορά: 
- όλες τις σχετικές φάσεις του κύκλου 
ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των 
σεναρίων τέλους κύκλου ζωής ή 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας των ΑΗΗΕ,
- την ανεξέλεγκτη ή διάχυτη διασπορά
στο περιβάλλον και
- την έκθεση εργαζομένων και του 
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περιβάλλοντος στις ουσίες αυτές.
Η μεθοδολογία αυτή λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συνοχή με άλλα 
νομοθετήματα που σχετίζονται με 
χημικές ουσίες, και ειδικότερα τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH), και αξιοποιεί τη γνώση που 
έχει αποκομιστεί από την εφαρμογή, 
τέτοιου είδους νομοθεσίας. Ειδικότερα, 
γίνεται αναφορά σε κάθε σχετική έκθεση 
που υποβάλλεται σχετικά με την 
ασφάλεια χημικών ουσιών ή την 
αξιολόγηση του κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται στη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
ακριβή και αδιαμφισβήτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή αιτιολόγηση των 
συμπληρωματικών μελλοντικών περιορισμών που ενδέχεται να επιβληθούν σε ουσίες.

Τροπολογία 203
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο 
κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV επανεξετάζεται με 
μέθοδο που βασίζεται στη διαδικασία των 
άρθρων 69 έως 72 του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006. 

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο 
κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV επανεξετάζεται με 
μέθοδο που βασίζεται στη διαδικασία των 
άρθρων 69 έως 72 του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006.

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

Η αξιολόγηση των ουσιών για 
μελλοντικούς περιορισμούς καθώς και 
εξαιρέσεις με βάση την παρούσα οδηγία:
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- βασίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά 
ευρήματα,
- περιλαμβάνει τον αντίκτυπο των 
εναλλακτικών λύσεων, και 
- λαμβάνει υπόψη:
(α) τους κοινωνικοοικονομικούς 
προβληματισμούς.
(β) τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των
εναλλακτικών ουσιών.
Η μεθοδολογία και την αξιολόγηση των 
περιορισμών και των εξαιρέσεων ουσιών 
λαμβάνει υπόψη τον θετικό και αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και την 
ασφάλεια των ουσιών και των 
ενδεχόμενων εναλλακτικών επιλογών, 
όσον αφορά: 
- όλες τις σχετικές φάσεις του κύκλου 
ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των 
σεναρίων τέλους κύκλου ζωής ή 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας των ΑΗΗΕ,
- την ανεξέλεγκτη ή διάχυτη διασπορά
στο περιβάλλον και
- την έκθεση εργαζομένων και του 
περιβάλλοντος στις ουσίες αυτές.
Η μεθοδολογία αυτή λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συνοχή με άλλα 
νομοθετήματα που σχετίζονται με 
χημικές ουσίες, και ειδικότερα τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH), και αξιοποιεί τη γνώση που 
έχει αποκομιστεί από την εφαρμογή, 
τέτοιου είδους νομοθεσίας. Ειδικότερα, 
γίνεται αναφορά σε κάθε σχετική έκθεση 
που υποβάλλεται σχετικά με την 
ασφάλεια χημικών ουσιών ή την 
αξιολόγηση του κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις ουσιών στο πλαίσιο της οδηγίας RoHS πρέπει να 
βασίζονται σε συνολική αξιολόγηση λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή και αδιαμφισβήτητα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
συμπληρωματικοί περιορισμοί ουσιών στο μέλλον θα είναι δεόντως αιτιολογημένοι. Πρέπει να 
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διασφαλιστεί ότι η εναλλακτική λύση δεν θα έχει απρόβλεπτο αρνητικό αντίκτυπο.

Τροπολογία 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο 
κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του 
παραρτήματος IV επανεξετάζεται
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 69 
έως 73 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006.

Έχει ζωτική σημασία η αξιολόγηση των 
ουσιών αυτών να βασίζεται σε 
αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα 
επιστημονικά δεδομένα που θα μετρούν 
τον υπάρχοντα και πιθανό θετικό και 
αρνητικό αντίκτυπο. Μεταξύ άλλων, η 
μέθοδος πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του αντικτύπου των 
εναλλακτικών ουσιών (διαθεσιμότητα και 
δυνατότητα υλοποίησης) και να λαμβάνει 
υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές και 
επιστημονικές όσο και τις οικονομικές 
και κοινωνικές πτυχές σε ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής του προϊόντος.
Για να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος, η μέθοδος 
αυτή είναι συνεπής με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1907/2006.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
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την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από την 
απαγόρευση ορισμένων ουσιών είναι σημαντικό να υπάρξει εκ των προτέρων αξιολόγηση των 
επιπτώσεων ενός τέτοιου μέτρου. Η οδηγία REACH θεσπίζει μια διαδικασία για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών που είναι σχετική και πρέπει να εφαρμοστεί και στην 
οδηγία RoHS.

Τροπολογία 205
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Ο όρος «μη αποδεκτός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον», είναι όρος που 
υποδηλώνει το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης και όχι το σημείο αφετηρίας για μια τέτοια 
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αξιολόγηση.

Τροπολογία 206
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον υπάρξουν νέες συστάσεις για τη
συμπερίληψη ουσιών στο παράρτημα 
XIV του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1907/2006, η Επιτροπή προτείνει την 
προσθήκη των ουσιών αυτών στο 
παράρτημα III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατά προτεραιότητα επανεξέταση με βάση το παράρτημα ΙΙΙ πρέπει να συνδέεται σαφώς με
συγκεκριμένα κριτήρια που βασίζονται στην πρόταση καταχώρισης του καταλόγου και τη 
σύσταση για συμπερίληψη της ουσίας στο παράρτημα XIV του κανονισμού 1907/2006.

Τροπολογία 207
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Πριν από την τροποποίηση του 
παραρτήματος IV, γίνεται διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα 
με τους παραγωγούς ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μεταξύ των 
οποίων και ΜΜΕ, παραγωγούς ουσιών 
που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενώσεις 
προστασίας των καταναλωτών.
Προς το σκοπό αυτό συστήνεται 
Συμβουλευτικό Φόρουμ. Η Επιτροπή 
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δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της όλες τις 
προτάσεις και τις σχετικές αιτιολογήσεις 
και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν 
παρατηρήσεις επ’ αυτών.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί όλες τις 
παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν και τις 
λαμβάνει υπόψη στις διαδικασίες της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.

Τροπολογία 208
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες που διέπουν τη δειγματοληψία,
τον έλεγχο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
και την επίδειξη συμμόρφωσης στις 
μέγιστες τιμές συγκέντρωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
δυνατότητες των ΜΜΕ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS δεν αναφέρεται σε κανόνες, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο την από 
πλευράς των κατασκευαστών εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζουν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος. Αν η Επιτροπή θέσπιζε κανόνες
για τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους στην οδηγία θα συνέβαλε 
στο να αποτραπεί η πρόκληση περιττού κόστους και η ανάγκη αμοιβαίας αναγνώρισης των 
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ευρημάτων των δοκιμών από τις εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 209
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Η Επιτροπή θεσπίζει πρότυπο που 
καθορίζει δήλωση τύπου των υλικών για 
τα υλικά ΗΗΕ, τα κατασκευαστικά 
στοιχεία και τα τμήματά τους. Η δήλωση 
αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία
όσον αφορά τη συγκέντρωση των 
ρυθμιζομένων ουσιών σε ΗΗΕ, την
ταυτότητα του προσώπου που εκδίδει τη 
δήλωση, τις εξαιρέσεις που εφαρμόζονται
στα κατασκευαστικά στοιχεία ή τμήματα
ΗΗΕ και άλλους τομείς που ορίζει η 
Επιτροπή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το κόστος της παραγωγής τεχνικής τεκμηρίωσης και της πιστοποίησης των επιδόσεων όσον 
αφορά τη συμμόρφωση στην οδηγία RoHS είναι εξαιρετικά υψηλό για τις ΜΜΕ. Δεν πρέπει επ’
ουδενί να επιτραπεί οι απαιτήσεις περί υποβολής εκθέσεων να δημιουργήσει βάρος στις ΜΜΕ 
σε περίοδο κρίσης. Κατά συνέπεια, προτείνεται ένα υποκατάστατο έγγραφο προκειμένου να 
παρέχει στις ΜΜΕ τεκμήριο συμμόρφωσης στην οδηγία. Είναι σημαντικό οι εποπτικές αρχές 
των κρατών μελών να δέχονται το έγγραφο αυτό ως τεχνική τεκμηρίωση.

Τροπολογία 210
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για να υπάρχει δυνατότητα 
προσαρμογής των παραρτημάτων V, VI
και VIa στην επιστημονική και τεχνική
πρόοδο, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ' 
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εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 18, μέτρα που:

Or. en

(Συνδέεται με την αντικατάσταση της πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη νέα 
διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση 
εξαιρέσεων από την απαγόρευση ορισμένων ουσιών μόνο σε επίπεδο επιτροπολογίας 
(Παραρτήματα V, VI και VIα).

Τροπολογία 211
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα
για την προσαρμογή των παραρτημάτων
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και 
με αναφορά στα κριτήρια που
θεσπίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 7, 
ιδίως την περιβαλλοντικά υγιή ανάκτηση 
και διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά την προσαρμογή 
των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει 
αποφάσεις με πλήρη γνώση των στοιχείων και με τη δέουσα προφύλαξη, ιδίως όσον αφορά τη 
διαδικασία εξαιρέσεων, προκειμένου να αποφευχθεί οιαδήποτε σύγκρουση με τη νομοθεσία 
REACH και για να διατηρηθούν οι φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί.
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Τροπολογία 212
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ ·

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να δώσει συνεκτικότερη μορφή στην οδηγία. Το στοιχείο
αυτό έχει ενσωματωθεί πλήρως στην προτεινόμενη νέα εκδοχή του άρθρου 5.1.

Τροπολογία 213
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) καθορισμός του επιπέδου της 
μέγιστης αποδεκτής τιμής για κάθε ουσία
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με την υφιστάμενη οδηγία RoHS, πρέπει να ορίζονται μέγιστες τιμές 
συγκέντρωσης (ΜΤΣ) για κάθε νέα απαγορευμένη ουσία.

Τροπολογία 214
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 - στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπαγωγή υλικών και κατασκευαστικών β) υπαγωγή υλικών και κατασκευαστικών 
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στοιχείων ΗΗΕ στα παραρτήματα V και 
VI, εφόσον συντρέχει μια από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

στοιχείων ΗΗΕ τύπου-Α στο παράρτημα
V, εφόσον συντρέχει μια από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Βασικός σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να υπάρξει διάκριση μεταξύ εξαιρέσεων με βάση 
τον τύπο. Οι εξαιρέσεις του τύπου-Α καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποκατάστατπ 
που δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί λόγω τεχνικών περιορισμών που αφορούν την 
παραγωγή. Οι εξαιρέσεις τύπου-Β καλύπτουν επιστημονικά προβλήματα και έλλειψη 
υποκατάστατων με πανομοιότυπες φυσικοχημικές ιδιότητες που μπορούν επιτύχουν την ίδια 
λειτουργία. Η τροπολογία αυτή αναγνωρίζει το γεγονός ότι, για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της 
οδηγίας, είναι ευκολότερο να υπάρξουν αλλαγές στις τεχνικές παραγωγής παρά αλλαγές που 
απαιτούν έρευνα σε νέα υλικά.

Τροπολογία 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και 
αξιοπιστία των υποκαταστάτων,

- δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και 
αξιοπιστία των υποκαταστάτων. Η 
Επιτροπή πρέπει να είναι προσεκτική
όσον αφορά μονοπωλιακές καταστάσεις ή 
περιορισμούς που αφορούν πνευματική 
ιδιοκτησία, που μπορούν να αποτελέσουν 
βασικό λόγο ανεπαρκούς διαθεσιμότητας 
υποκατάστατων. Οι καταστάσεις αυτές
αναφέρονται στην αντίστοιχη μελέτη 
αξιολόγησης των εφαρμογών που θα 
τεθούν σε εξαίρεση, και πρέπει να 
διατυπώνονται συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης με σκοπό 
την ευρύτερη διάδοση ενός 
υποκατάστατου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί με βάση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μονοπωλιακές καταστάσεις 
όσον αφορά υποκατάστατα ή επιλογές νέας σχεδίασης μπορεί να επηρεάσουν τις δυνατότητες 
διάθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξαίρεσης. Εάν χορηγηθεί εξαίρεση με βάση την 
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ανεπαρκή δυνατότητα διάθεσης που συνδέεται με περιορισμούς που αφορούν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή μονοπωλιακές καταστάσεις, αυτό πρέπει να επισημαίνεται σαφώς 
στην αντίστοιχη αξιολόγηση. Πρέπει να διατυπώνονται συστάσεις για την αλλαγή της 
κατάστασης με σκοπό την παροχή κινήτρων για τη διάδοση των καινοτομιών.

Τροπολογία 216
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

οι αρνητικές επιπτώσεις της 
υποκατάστασης για το περιβάλλον, την 
υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών ή 
κοινωνικονομικές της επιπτώσεις ενδέχεται 
να είναι σημαντικότερες από τα οφέλη της 
για το περιβάλλον, την υγεία ή την 
ασφάλεια των καταναλωτών·

Or. sv

Τροπολογία 217
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β) - παύλα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με 
αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και 
κατασκευαστικά στοιχεία που δεν 
απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή 
ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 είναι τεχνικώς ανέφικτη,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Βασικός σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να υπάρξει διάκριση μεταξύ εξαιρέσεων με βάση 
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τον τύπο. Οι εξαιρέσεις του τύπου-Α καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποκατάστατο 
που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω τεχνικών περιορισμών που αφορούν την παραγωγή. Οι 
εξαιρέσεις τύπου-Β καλύπτουν επιστημονικά προβλήματα και έλλειψη υποκατάστατων με 
πανομοιότυπες φυσικοχημικές ιδιότητες που μπορούν επιτύχουν την ίδια λειτουργία. Η 
τροπολογία αυτή αναγνωρίζει το γεγονός ότι, για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας, είναι 
ευκολότερο να υπάρξουν αλλαγές στις τεχνικές παραγωγής παρά αλλαγές που απαιτούν έρευνα 
σε νέα υλικά.

Τροπολογία 218
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) υπαγωγή υλικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ στο
παράρτημα V, εφόσον συντρέχει μια από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
- η εξάλειψη ή η υποκατάστασή τους με 
αλλαγές στον σχεδιασμό ή με υλικά και 
κατασκευαστικά στοιχεία που δεν 
απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή 
ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1, είναι επιστημονικώς 
δύσκολη ή ανέφικτη λόγω των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εν λόγω 
στοιχείων ή ουσιών·
- δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και 
η αξιοπιστία των υποκαταστάτων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία που καλύπτει το άρθρο 5(1)(ββ) αποτελεί τμήμα της αναδιοργάνωσης του
παραρτήματος V. Βασικός σκοπός της είναι να καθιερώσει ότι ορισμένες από τις εξαιρέσεις που 
χορηγούνται ήδη συνδέονται όχι με τις τεχνολογικές αλλαγές, αλλά με τις φυσικές ιδιότητες των 
συγκεκριμένων στοιχείων. Για να υπάρχει δυνατότητα χρήσης υποκατάστατων στις περιπτώσεις 
αυτές, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί σημαντική βασική έρευνα προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέα υλικά και, εν συνεχεία, αυτά να προωθηθούν στην παραγωγή. (Η τροπολογία 
αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις τροπολογίες επί του άρθρου 5(1)(ββ), 5(1), 
5(1)(γγ), 5(2) και 5(2a) και των παραρτημάτων V και VI.)
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Τροπολογία 219
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο γ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών 
στοιχείων ΗΗΕ από το παράρτημα V μετά 
περίοδο ενός έτους εφόσον δεν 
συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του 
στοιχείου β).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι μόνο οι εξαιρέσεις τύπου-Α μπορούν να
απαλειφθούν από το παράρτημα V. Για να απαλειφθούν εξαιρέσεις τύπου-Β, αυτές πρέπει 
καταρχάς να μετατραπούν σε εξαιρέσεις τύπου-Α. Η προθεσμία του ενός έτους μεταξύ της 
απόφασης για διαγραφή μιας εξαίρεσης από το παράρτημα και της εφαρμογής της από όλα τα 
κράτη μέλη είναι αναγκαία προκειμένου να διατηρηθούν οι ροές παραγωγής και να μην 
προκληθούν οικονομικές και απογραφικές ζημιές με τη συνεπακόλουθη παραγωγή περιττών 
αποβλήτων. (Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις τροπολογίες επί του 
άρθρου 5(1)(ββ), 5(1), 5(1)(γγ), 5(2) και 5(2a) και των παραρτημάτων V και VI.)

Τροπολογία 220
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπουν τα άρθρα 69 έως 72 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Τα 
μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4, παράγραφος 7 παραπέμπει σε μέσα του REACH σχετικά με την απαγόρευση 
ουσιών. Ωστόσο, με βάση το άρθρο 69 του κανονισμού REACH, αυτά προβλέπουν και 
επανεξέταση των υφισταμένων περιορισμών. Κατά συνέπεια, τα μέσα του REACH πρέπει να 
υιοθετηθούν συνολικά, περιλαμβάνοντας και αυτά που αφορούν τη διάταξη του άρθρου 5(1)(γ).
Με βάση τη διάταξη αυτή, αφού υπάρξει επανεξέταση των εξαιρέσεων υπάρχει δυνατότητα
κατάργησής τους.

Τροπολογία 221
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Μετατροπή των εξαιρέσεων τύπου-Β
σε εξαιρέσεις τύπου- Α, εφόσον δεν
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 5(1)(ββ).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες οι εξαιρέσεις μεταφέρονται από τον τομέα 
της βασικής έρευνας ώστε να έχουν γενική εφαρμογή. Εφόσον προωθηθεί λύση που δεν απαιτεί 
πλέον την παρουσία ρυθμιζόμενης ουσίας, οι προϋποθέσεις που θεσπίζονται με βάση το άρθρο 
5(1)(ββ) παύουν να πληρούνται. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η εξαίρεση μετατρέπεται 
σε εξαίρεση τύπου-Α που συνδέονται με την τεχνολογική διάδοση. (Η τροπολογία αυτή πρέπει 
να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις τροπολογίες επί του άρθρου 5(1)(ββ), 5(1), 5(1)(γγ), 5(2) και 
5(2a) και των παραρτημάτων V και VI.)

Τροπολογία 222
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 

Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται μεμονωμένα.
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που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Or. en

(Συνδέονται με την αντικατάσταση της πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη 
νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Σήμερα η Επιτροπή θέτει διάφορες προτάσεις για χορήγηση εξαίρεσης σε μία δέσμη. Ως εκ 
τούτου, οι αποφάσεις για εξαιρέσεις – οι οποίες στην ουσία είναι εντελώς ανεξάρτητες η μία 
από την άλλη – συνδέονται μεταξύ τους. Για να αμφισβητήσουν μια εξαίρεση, το Συμβούλιο ή 
το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αμφισβητήσουν όλες τις προτεινόμενες εξαιρέσεις. Καθόσον αυτό
μπορεί να θεωρηθεί δυσανάλογο, θα έθετε ντε φάκτο σε αμφισβήτηση το δικαίωμα ελέγχου εκ 
μέρους του νομοθέτη. Οι εξαιρέσεις και οι άρσεις τους πρέπει να αποφασίζονται μεμονωμένα 
με βάση την εξατομικευμένη αξία.

Τροπολογία 223
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους.
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο 
χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 
μήνες, το αργότερο, πριν από τη λήξη της 
ισχύος εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα τύπου-Β που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β)
επανεξετάζονται κάθε τέσσερα έτη. Κατά 
τις επανεξετάσεις αυτές, η Επιτροπή, με 
βάση επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, 
αποφαίνεται κατά πόσον δεν πληρούνται 
πλέον οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
σημείο (β). Αν οι προϋποθέσεις αυτές 
εξακολουθούν να πληρούνται, η Επιτροπή 
ανανεώνει την εξαίρεση μέχρι την 
επόμενη επανεξέταση. Οι αιτήσεις για 
νέες εξαιρέσεις υποβάλλονται από 
εταιρείες ή εκπροσώπους τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 5a.

Or. pl

Αιτιολόγηση

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
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wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić. 
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Τροπολογία 224
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. 
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο 
χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 
μήνες, το αργότερο, πριν από τη λήξη της 
ισχύος εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) 
προσδιορίζουν την ημερομηνία
επανεξέτασης για την συμπερίληψη 
οιουδήποτε υλικού και εφαρμογής ΗΗΕ 
στα παραρτήματα V και VI κατά 
περίπτωση. Η διαδικασία προσδιορισμού 
της περιόδου ισχύος μιας εξαίρεσης
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
κατάλληλες περιόδους που απαιτούνται 
για την διάθεση στην αγορά ΗΗΕ που 
περιέχουν εναλλακτικές ουσίες, καθώς 
και την τεχνική λειτουργικότητα και 
αξιοπιστία του εξοπλισμού.
Η αίτηση εξαίρεσης ή ανανέωσης 
υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο 
τριάντα μήνες πριν από τη λήξη της 
εξαίρεσης.
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με 
τυχόν αιτήσεις εξαίρεσης ή την ανανέωση 
τους, το αργότερο εννέα μήνες μετά την 
υποβολή της αίτησης.
 Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην ανανεώσει εξαίρεση, 
δημοσιοποιεί την αιτιολόγηση και τις 
ληφθείσες παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενιαία προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή με τον καθορισμό μέγιστης περιόδου ισχύος τα 
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τέσσερα έτη για όλες τις εξαιρέσεις στο πλαίσιο της RoHS δεν είναι εφαρμόσιμη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον επενδυτικό κύκλο καινοτομίας για ΗΗΕ με μεγάλες χρονικές περιόδους παραγωγής 
προϊόντος, τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα δεν είναι ρεαλιστικά. Πρέπει να τίθεται 
ρεαλιστικό και αιτιολογημένο χρονοδιάγραμμα κατά περίπτωση.

Τροπολογία 225
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. 
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο 
χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 μήνες, 
το αργότερο, πριν από τη λήξη της ισχύος 
εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορούν να 
ανανεωθούν κατά περίπτωση και ισχύουν 
μέχρις ότου η Επιτροπή αποφασίσει είτε 
να ανανεώσει είτε να καταργήσει μια 
εξαίρεση στο πλαίσιο χρονικά 
περιορισμένης επανεξέτασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση 
ανανέωσης το αργότερο 18 μήνες πριν 
από τη λήξη ισχύος της εξαίρεσης. Η 
Επιτροπή θα αποφασίσει το αργότερο έξι 
μήνες πριν εκπνεύσει μία εξαίρεση σχετικά 
με τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που έχουν 
υποβληθεί εντός των καθορισμένων 
χρονικών ορίων.
Η Επιτροπή, εντός δώδεκα μηνών από 
την παραλαβή αίτησης εξαίρεσης που 
αφορά προϊόντα που επί του παρόντος 
δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο 
αναφοράς, αποφασίζει σχετικά με τη 
χορήγηση ή απόρριψη της εξαίρεσης 
αυτής.
(α) Σε περίπτωση που λαμβάνεται 
απόφαση για συμπερίληψη υλικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ στα 
παραρτήματα V και VI, αυτή καθορίζει:
– τα συγκεκριμένα υλικά και 
κατασκευαστικά στοιχεία των ΗΗΕ που 
θα περιληφθούν στα παραρτήματα V και
VI·
– εφόσον χρειάζεται, την (τις)
τροποποίηση(εις) στην αρίθμηση στα 
παραρτήματα V και VI·
- τις μεταβατικές ρυθμίσεις: 
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– την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά 
τις οποίες η(οι) εξαίρεση(εις) είτε θα
ανανεωθεί(ούν) είτε θα καταργηθεί(ούν)
(εφεξής αναφέρονται ως "ημερομηνία(ες)
επανεξέτασης")·
Η Επιτροπή βεβαιώνει την παραλαβή 
κάθε αίτησης εξαιρέσεων και 
αριθμοδοτεί την αίτηση, και αριθμός 
αυτό χρησιμοποιείται σε όλη την 
αλληλογραφία που αφορά την αίτηση 
μέχρι την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. 
Οι αιτήσεις για τη συμπερίληψη υλικών 
και κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ 
στα παραρτήματα V και VI
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6, με 
βάση την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.
β) Όταν λαμβάνεται απόφαση για τη 
διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών 
στοιχείων ΗΗΕ από τα παραρτήματα V
και VI, αυτή προσδιορίζει για κάθε 
εξαίρεση: 
– τα υλικά και τα κατασκευαστικά 
στοιχεία ΗΗΕ που πρόκειται να
διαγραφούν από τα παραρτήματα V και
VI και/ή, σε περίπτωση που τα μέτρα 
έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του 
πεδίου αναφοράς υφιστάμενης(ων) 
εξαίρεσης(εων), τις απαιτούμενες 
τροποποιήσεις στα υλικά και τα 
κατασκευαστικά στοιχεία των ΗΗΕ στα 
παραρτήματα V και VI·
– εφόσον χρειάζεται, τις τροποποιήσεις 
στην αρίθμηση των παραρτημάτων V και
VI·
- τις μεταβατικές ρυθμίσεις:
– την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά 
τις οποίες θα διαγραφούν τα υλικά και τα 
κατασκευαστικά στοιχεία των ΗΗΕ στα 
παραρτήματα V και VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να περιοριστούν όλες οι εξαιρέσεις στην ίδια τετραετή περίοδο. Πιο λογική 
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φαίνεται μια κατά περίπτωση προσέγγιση, αλλά αυτό απαιτεί διαφανή διαδικασία που θα 
εγγυάται ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα. Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει προθεσμία 
για την εξέταση νέων εξαιρέσεων, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 226
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. 
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο 
χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 
μήνες, το αργότερο, πριν από τη λήξη της 
ισχύος εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) 
προσδιορίζουν την ημερομηνία
επανεξέτασης για την συμπερίληψη 
οιουδήποτε υλικού και εφαρμογής ΗΗΕ 
στα παραρτήματα V και VI κατά 
περίπτωση.
Η διαδικασία προσδιορισμού της
περιόδου ισχύος μιας εξαίρεσης λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη τις κατάλληλες 
περιόδους που απαιτούνται για την 
διάθεση στην αγορά ΗΗΕ που περιέχουν 
εναλλακτικές ουσίας καθώς και την 
τεχνική λειτουργικότητα και αξιοπιστία 
του εξοπλισμού.
Η αίτηση εξαίρεσης ή ανανέωσης 
υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο 
τριάντα μήνες πριν από τη λήξη της 
εξαίρεσης.
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με 
τυχόν αιτήσεις εξαίρεσης ή την ανανέωση 
τους, το αργότερο εννέα μήνες μετά την 
υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην ανανεώσει εξαίρεση, 
δημοσιοποιεί την αιτιολόγηση και τις 
ληφθείσες παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός πρέπει να είναι η προώθηση της καινοτομίας και η παραγωγή περιβαλλοντικά πιο 
αποδεκτών προϊόντων. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων ποικίλλει ανά προϊόν, με μερικά να 
έχουν περιορισμένο και άλλα μεγαλύτερο. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχει ευελιξία όσον 
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αφορά το χρονικό περιθώριο για το οποίο χορηγείται εξαίρεση. Αυτό παρέχει δυνατότητα 
χορήγησης εξαιρέσεων με βάση το ρεαλιστικό και εφικτό, χωρίς εξαίρεση να περιορίζονται στο 
χρονικό περιθώριο των τεσσάρων ετών.

Τροπολογία 227
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. 
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο 
χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 
μήνες, το αργότερο, πριν από τη λήξη της 
ισχύος εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) 
προσδιορίζουν την ημερομηνία
επανεξέτασης για την συμπερίληψη 
οιουδήποτε υλικού και εφαρμογή ΗΗΕ 
στα παραρτήματα V και VI κατά 
περίπτωση.

Η διαδικασία προσδιορισμού της
περιόδου ισχύος μιας εξαίρεσης λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη τις κατάλληλες 
περιόδους που απαιτούνται για την 
διάθεση στην αγορά ΗΗΕ που περιέχουν 
εναλλακτικές ουσίες καθώς και την 
τεχνική λειτουργικότητα και αξιοπιστία 
του εξοπλισμού.
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με 
τυχόν αιτήσεις εξαίρεσης ή ανανέωσης το 
αργότερο, εννέα μήνες μετά την υποβολή 
της αίτησης. Σε περίπτωση που μια 
εξαίρεση δεν ανανεωθεί, ορίζεται 
ελάχιστη περίοδος 18 μηνών πριν από την 
κατάργηση της εξαίρεσης προκειμένου ο 
οικονομικός φορέας να έχει χρονικό 
περιθώριο προσαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενιαία προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή με τον καθορισμό μέγιστης περιόδου ισχύος τα 
τέσσερα έτη για όλες τις εξαιρέσεις στο πλαίσιο της RoHS δεν είναι εφαρμόσιμη. Είναι επίσης 
σημαντικό να καθοριστεί σαφής χρονική προθεσμία για την Επιτροπή να αποφασίσει για 
ενδεχόμενη ανανέωση εξαίρεσης. Αν η εξαίρεση δεν χορηγηθεί, προτείνεται να χορηγείται
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περίοδος 18 μηνών που θα επιτρέψει στον παραγωγό να προσαρμοστεί στην κατάσταση.

Τροπολογία 228
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. Η 
Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο χρόνο
σχετικά με τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που 
έχουν υποβληθεί 18 μήνες, το αργότερο, 
πριν από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
περίοδο μέχρι τεσσάρων ετών, που 
αποφασίζεται κατά περίπτωση για τις 
κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11 του 
παραρτήματος Ι, και για μέγιστη περίοδο 
μέχρι οκτώ ετών, που αποφασίζεται κατά 
περίπτωση, για τις κατηγορίες 8 και 9 του 
παραρτήματος Ι. Υπάρχει δυνατότητα 
ανανέωσης της ισχύος των εξαιρέσεων. Η
Επιτροπή θα αποφασίσει, το αργότερο έξι 
μήνες πριν από τη λήξη μιας εξαίρεσης,
σχετικά με τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που
έχουν υποβληθεί 18 μήνες, το αργότερο, 
πριν από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι για τις διαδικασίες 
κανονιστικής πιστοποίησης ή για την 
εξασφάλιση επαρκούς διάθεσης 
υποκαταστάτων απαιτείται περισσότερος 
χρόνος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
μίας εξαίρεσης, χορηγεί περίοδο χάριτος 
μετά την εκπνοή της περιόδου εξαίρεσης. 
Η διάρκεια της περιόδου χάριτος 
αποφασίζεται κατά περίπτωση και δεν 
υπερβαίνει τους 18 μήνες μετά την 
εκπνοή της περιόδου εξαίρεσης.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 229
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. 
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο 
χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 μήνες, 
το αργότερο, πριν από τη λήξη της ισχύος 
εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β), καθορίζουν 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος για τη 
συμπερίληψη όλων των υλικών και 
εφαρμογών ΗΗΕ των παραρτημάτων V
και VI κατά περίπτωση. Η διαδικασία 
καθορισμού της ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
κατάλληλες περιόδους που ο απαιτούνται 
για την διάθεση στην αγορά ΗΗΕ που 
περιέχουν εναλλακτικές ουσίες καθώς και 
την τεχνική λειτουργικότητα και 
αξιοπιστία του εξοπλισμού. Η Επιτροπή 
θα αποφασίσει σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης το αργότερο 9 μήνες μετά την 
υποβολή της αίτησης ανανέωσης. Η 
αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται, το 
αργότερο, 27 μήνες πριν από τη λήξη της 
ισχύος εξαιρέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενιαία προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή με τον καθορισμό μέγιστης περιόδου ισχύος τα 
τέσσερα έτη για όλες τις εξαιρέσεις στο πλαίσιο της RoHS δεν είναι εφαρμόσιμη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον επενδυτικό κύκλο καινοτομίας για ΗΗΕ με μεγάλες χρονικές περιόδους παραγωγής 
προϊόντος, τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα δεν είναι ρεαλιστικά. Πρέπει να τίθεται 
ρεαλιστικό και αιτιολογημένο χρονοδιάγραμμα κατά περίπτωση.

Τροπολογία 230
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την
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την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. 
Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο 
χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 μήνες, 
το αργότερο, πριν από τη λήξη της ισχύος 
εξαιρέσεων.

παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για
περίοδο μέχρι δύο ετών. Με βάση τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
αίτηση, μπορεί, κατ' εξαίρεση και κατά 
περίπτωση, να χορηγηθεί μεγαλύτερη 
περίοδος εξαίρεσης.

Το αργότερο 9 μήνες μετά την υποβολή 
της αίτησης, η Επιτροπή θα αποφασίσει 
σχετικά με αιτήσεις ανανέωσης ή αιτήσεις 
εξαίρεσης. Οι αιτήσεις εξαίρεσης 
υποβάλλονται 18 μήνες, το αργότερο, πριν 
από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει 
αίτηση ανανέωσης, χορηγεί περίοδο 
χάριτος για τη διάθεση του εξοπλισμού 
στην αγορά, εκτός από τις περιπτώσεις 
που η συνέχιση της διάθεσης στην αγορά 
ενέχει μη αποδεκτό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η 
περίοδος χάριτος δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες για τη διάθεση στην αγορά και 
επιπλέον 18 μήνες για την έναρξη 
λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων βιομηχανικών 
τομέων σε σχέση με τη διατύπωση του κειμένου της τροπολογίας 42 του σχεδίου έκθεσης. Επί
παραδείγματι, ορισμένα ιατρικά μηχανήματα (π.χ. διαγνωστικοί απεικονιστές, χειρουργικά 
ρομπότ) έχουν μεγαλύτερους κύκλους ανάπτυξης (5 -8 έτη). Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη στο 
σχέδιο έκθεσης 18μηνη περίοδος χάριτος δεν επαρκεί για ζωτικής σημασίας ιατρικές συσκευές. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα παράτασης των χρονικών ορίων κατά 
περίπτωση, εφόσον αυτή είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Τροπολογία 231
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
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την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. Η 
Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο χρόνο 
σχετικά με τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που 
έχουν υποβληθεί 18 μήνες, το αργότερο, 
πριν από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.

την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
περίοδο μέχρι τεσσάρων ετών, που 
αποφασίζεται κατά περίπτωση, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους.

Or. en

(Μερική αντικατάσταση της τροπολογίας 42 του εισηγητή. Συνδέεται με την τροπολογία επί του 
άρθρου 5, παράγραφος 2γ)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι αποφάσεις σχετικά με εξαιρέσεις πρέπει να λαμβάνονται κατά 
περίπτωση. Η διαδικασία για τη λήψη απόφασης από πλευράς Επιτροπής προτείνεται να είναι 
ρητή, με σαφείς προθεσμίες, σε χωριστή παράγραφο παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. Η 
Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο χρόνο 
σχετικά με τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που 
έχουν υποβληθεί 18 μήνες, το αργότερο, 
πριν από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
περίοδο μέχρι τεσσάρων ετών, που 
αποφασίζεται κατά περίπτωση για τις 
κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11 του 
παραρτήματος Ι, και για μέγιστη περίοδο 
μέχρι οκτώ ετών, που αποφασίζεται κατά 
περίπτωση, για τις κατηγορίες 8 και 9 του 
παραρτήματος Ι. Υπάρχει δυνατότητα 
ανανέωσης της ισχύος των εξαιρέσεων. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις όταν 
αποφασίζει για τη διάρκεια μίας 
εξαίρεσης. Η Επιτροπή θα αποφασίσει το 
αργότερο έξι μήνες πριν εκπνεύσει μία 
εξαίρεση σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 μήνες, 
το αργότερο, πριν από τη λήξη της ισχύος 
εξαιρέσεων. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή αποφασίσει ότι για τις 
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διαδικασίες κανονιστικής πιστοποίησης ή 
για την εξασφάλιση επαρκούς διάθεσης 
υποκαταστάτων απαιτείται περισσότερος 
χρόνος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
μίας εξαίρεσης, χορηγεί περίοδο χάριτος 
μετά την εκπνοή της περιόδου εξαίρεσης. 
Η διάρκεια της περιόδου χάριτος 
αποφασίζεται κατά περίπτωση και δεν 
υπερβαίνει τους 18 μήνες μετά την 
εκπνοή της περιόδου εξαίρεσης. Οι
συγκεκριμένες εξαιρέσεις στα
παραρτήματα V, VI και VIa πρέπει να 
αναφέρουν σαφώς τις κομβικές 
ημερομηνίες και προθεσμίες, δηλ. την 
ημερομηνία λήξης της εξαίρεσης, την 
προθεσμία για την υποβολή αίτησης 
ανανέωσης και την ημερομηνία εκπνοής 
της μεταβατικής περιόδου σε περίπτωση 
που δεν χορηγηθεί ανανέωση. Σε 
περίπτωση που μια αίτηση ανανέωσης 
υποβληθεί μέχρι την τελευταία προθεσμία 
για την υποβολή αιτήσεων, αλλά δεν έχει 
ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης χρονικής προθεσμίας, οι 
εξαιρέσεις εξακολουθούν να ισχύουν και 
μετά την ημερομηνία επανεξέτασης 
μέχρις ότου ληφθεί απόφαση επί της 
αίτησης ανανέωσης.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 290 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξουν σαφείς αναφορές στις προθεσμίες και τις λοιπές ημερομηνίες 
που αφορούν τη διαδικασία εξαιρέσεων προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και 
σχεδιασμού των αιτούντων. Όλες οι προσφάτως χορηγηθείσες και ανανεωθείσες εξαιρέσεις 
πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μετά την καθορισμένη ημερομηνία επανεξέτασης μέχρις ότου 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανανέωση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στην 
Επιτροπή, το αργότερο εντός της τελευταίας προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων. Στο 
ιατροτεχνολογικό υλικό (κατηγορία 8) καθώς και άλλα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης 
και ελέγχου (κατηγορία 9) πρέπει να χορηγούνται εξαιρέσεις ελάχιστης διάρκειας 8 ετών.
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Τροπολογία 233
Cristian Silviu Bușoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. Η 
Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο χρόνο 
σχετικά με τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που 
έχουν υποβληθεί 18 μήνες, το αργότερο, 
πριν από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με 
δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. 
Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο μέχρι οκτώ έτη για τις 
αιτήσεις που αφορούν την κατηγορία 9,
βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης 
και ελέγχου, και θα υπάρχει δυνατότητα 
ανανέωσης της ισχύος τους. Η Επιτροπή 
θα αποφασίσει σε εύθετο χρόνο σχετικά με 
τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που έχουν 
υποβληθεί 18 μήνες, το αργότερο, πριν από 
τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις που αφορούν τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου πρέπει να 
λήγουν κάθε οκτώ έτη λόγω της μακράς περιόδου επαναξιολόγησης προκειμένου να πληρούνται 
οι υψηλές προδιαγραφές αξιοπιστίας του τομέα. Για αρκετές δεκαετίες δεν αναμένεται να 
υπάρχουν αξιόπιστα υποκατάστατα κρίσιμης σημασίας οργάνων, όπως του μολύβδου στις 
επενδύσεις οργάνων ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου. Τα 
προϊόντα επανασχεδιάζονται κάθε επτά έως δέκα έτη. Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτραπεί 
οκταετής περίοδος ισχύος για τις βιομηχανικές εξαιρέσεις της κατηγορίας 9.

Τροπολογία 234
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα μέτρα τύπου-Β που θεσπίζονται 
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σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο 
ββ) ισχύουν αναθεωρούνται κάθε δέκα 
έτη, με δυνατότητα ανανέωσης της 
ισχύος τους. Με βάση τις αιτήσεις που 
υποβάλλονται, που συνοδεύονται από τα 
σχετικά επιστημονικά και τεχνικά 
στοιχεία, η Επιτροπή αποφαίνεται κατά 
πόσο δεν πληρούνται πλέον οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο 
(ββ) της παραγράφου 1. Αν η Επιτροπή 
αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στο εδάφιο (ββ) της 
παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν, 
ανανεώνει την εξαίρεση και ορίζει την 
ημερομηνία της επόμενης επανεξέτασης, 
η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από 
πέντε έτη από την ημερομηνία της 
τελευταίας επανεξέτασης. Οι εταιρείες ή
οι εκπρόσωποί τους υποβάλλουν αιτήσεις 
εξαίρεσης ή ανανέωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 5a.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Τροπολογία 235
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση που μία εξαίρεση δε 
χορηγηθεί ή δεν ανανεωθεί, ορίζεται 
ελάχιστη μεταβατική περίοδος 12 μηνών 
προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στον 
οικονομικό φορέα να προσαρμοστεί. Σε
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περίπτωση που η Επιτροπή θεωρήσει ότι
για τη διαδικασία αυτή απαιτείται
χρονική περίοδος μεγαλύτερη των 12 
μηνών, η μεταβατική περίοδος μπορεί να 
παραταθεί κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνει να θεσπιστεί δωδεκάμηνη μεταβατική περίοδος που αποτελεί τον 
συνήθη χρόνο προσαρμογής ενός προϊόντος, σε περίπτωση μη ανανέωσης μιας εξαίρεσης ή σε 
περίπτωση που δεν χορηγηθεί εξαίρεση.

Τροπολογία 236
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ή την 
ανανέωση εξαίρεσης από το άρθρο 4, 
παράγραφος 1, υποβάλλονται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα
VIβ. Η αίτηση για την ανανέωση 
εξαίρεσης επικαιροποιεί τα στοιχεία της
αρχικής αίτησης ώστε αυτά να 
ανταποκρίνονται στην πλέον πρόσφατη 
κατάσταση.

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία που εισάγει νέο παράρτημα VIβ και την τροπολογία που 
απαλείφει το άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο.)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στις πρόσφατες συζητήσεις που διενεργήθηκαν στο Συμβούλιο. 
Πρέπει να υπάρξουν σαφείς απαιτήσεις για όσους υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης ή ανανέωσης 
εξαίρεσης. Η αίτηση ανανέωσης πρέπει να επικαιροποιεί τα δεδομένα ώστε να αντικατοπτρίζει 
την τρέχουσα κατάσταση.
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Τροπολογία 237
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή:
(α) βεβαιώνει γραπτώς για την παραλαβή 
της αίτησης εντός 15 ημερών από την 
παραλαβή της. Στη βεβαίωση παραλαβής
σημειώνεται η ημερομηνία παραλαβής 
της αίτησης·
(β) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
άλλα κράτη μέλη για την αίτηση και τους 
διαβιβάζει την αίτηση καθώς και κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία που έχει 
υποβάλει ο αιτών·
(γ) δημοσιοποιεί την περίληψη της 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι αρχικές υποχρεώσεις της Επιτροπής μόλις παραλάβει την αίτηση.

Τροπολογία 238
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο
18 μήνες πριν από την εφαρμογή της
απαγόρευσης, ή πριν από την λήξη της 
εξαίρεσης, ανάλογα με την περίπτωση. Η 
Επιτροπή αποφασίζει το αργότερο έξι
μήνες πριν από την εφαρμογή της 
απαγόρευσης, ή πριν από τη λήξη της 
εξαίρεσης, ανάλογα με την περίπτωση.
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις 
όταν αποφασίζει για τη διάρκεια μίας 
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εξαίρεσης ή ανανεωθείσας εξαίρεσης. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει 
ότι για την εξασφάλιση επαρκούς 
διάθεσης υποκαταστάτων απαιτείται 
περισσότερος χρόνος μέχρι την αίτηση 
απαγόρευσης ή τη λήξη της προθεσμίας 
μίας εξαίρεσης, ανάλογα με την 
περίπτωση, χορηγεί περίοδο χάριτος μετά 
την εκπνοή της περιόδου εξαίρεσης. Η 
διάρκεια της περιόδου χάριτος 
αποφασίζεται κατά περίπτωση και δεν 
υπερβαίνει τους 18 μήνες από την αίτηση 
απαγόρευσης ή την εκπνοή της περιόδου 
εξαίρεσης.
Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα αυτά με
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 18.

Or. en

(Μερική επανεισαγωγή της τροπολογίας 42 του εισηγητή. Συνδέεται με την αντικατάσταση της 
πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη νέα διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί φορείς ζητούν ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις. Συνεπώς, η 
Επιτροπή πρέπει να ορίσει προθεσμία για τις αποφάσεις της. Για να πραγματοποιηθεί η 
κατάλληλη προσαρμογή μετά την εκπνοή της περιόδου εξαίρεσης (π.χ., για τις διαδικασίες 
κανονιστικής πιστοποίησης και για την εξασφάλιση επαρκούς διάθεσης υποκαταστάτων), είναι 
δυνατόν να χορηγηθεί μία περίοδος χάριτος που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Αυτό 
συνεπάγεται μεταβατική περίοδο μέχρι 24 μήνες η οποία θα επιτρέψει στους οικονομικούς 
φορείς, σύμφωνα με την άποψή τους, αρκετό χρόνο για την προσαρμογή. Οι 
κοινωνικοοικονομικές θεωρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν θα αποφασίζεται η 
διάρκεια μίας εξαίρεσης.

Τροπολογία 239
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από την τροποποίηση των 
παραρτημάτων, η Επιτροπή, μεταξύ 

3. Πριν από την τροποποίηση των 
παραρτημάτων V, VI και VIa, η Επιτροπή, 
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άλλων, διαβουλεύεται με τους 
παραγωγούς ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τους 
ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζομένων 
και καταναλωτών.

μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται με τους 
οικονομικούς φορείς τους ανακυκλωτές, 
τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις 
ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών. 
Οι παρατηρήσεις που δέχθηκε η 
Επιτροπή στο πλαίσιο αυτών των
διαβουλεύσεων δημοσιοποιούνται. Η 
Επιτροπή συντάσσει αναφορά με τις 
πληροφορίες που παρέλαβε και τη 
δημοσιοποιεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει μόνο δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων παραρτημάτων μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Ο όρος οικονομικός φορέας πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα 
με τις αλλαγές που επήλθαν στους ορισμούς. Το τελευταίο μέρος επαναφέρει τις διατάξεις της 
οδηγίας RoHS 1.0 με τροποποιημένη μορφή, κωδικοποιώντας τη σημερινή πρακτική 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους δημόσιους φορείς. Η αναφορά στη διαδικασία
επιτροπολογίας καταργείται καθόσον δεν ισχύει πλέον λόγω του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 240
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από την τροποποίηση των 
παραρτημάτων, η Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων, διαβουλεύεται με τους παραγωγούς 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζομένων
και καταναλωτών.

3. Πριν από την τροποποίηση των 
παραρτημάτων, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αξιολόγηση των επιπτώσεων.
Διαβουλεύεται επίσης με τους παραγωγούς 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζομένων
και καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων με βάση 
επιστημονικά κριτήρια πριν συμπεριληφθούν νέες ουσίες για απαγόρευση στο πλαίσιο της 
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οδηγίας RoHS. Χωρίς ενδελεχή αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών, δεν είναι δυνατόν να 
καθοριστεί με ακρίβεια κατά πόσον η προτεινόμενη απαγόρευση θα έχει καθαρό όφελος για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία 241
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από την τροποποίηση των 
παραρτημάτων, η Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων, διαβουλεύεται με τους παραγωγούς 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζομένων
και καταναλωτών.

3. Πριν από την τροποποίηση των 
παραρτημάτων, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αξιολόγηση των επιπτώσεων.
Διαβουλεύεται επίσης με τους παραγωγούς 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζομένων
και καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 242
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5, παράγραφος 4 εισάγει ανασφάλεια δικαίου μεταξύ της οδηγίας RoHS και του
κανονισμού REACH. Μια εξαίρεση που έχει αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια της RoHS δεν
μπορεί να επηρεάσει τις διατάξεις του REACH. Αυτό θα δημιουργούσε χάος για τις εταιρείες, 
καθόσον δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν πού μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική 
πληροφόρηση.

Τροπολογία 243
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Για όσο χρόνο υλικά ή κατασκευαστικά 
στοιχεία περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα V και VI της παρούσας 
οδηγίας βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο 
β) του παρόντος άρθρου, οι συγκεκριμένες 
εφαρμογές θεωρείται ότι εξαιρούνται και 
από τις απαιτήσεις αδειοδότησης κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 58 παράγραφος 
2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 
για την περίοδο ισχύος της εξαίρεσης που 
χορηγείται με βάση την παρούσα οδηγία.
Εφόσον μια ουσία αδειοδοτηθεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006,
οι αιτήσεις αυτές θεωρούνται ότι 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που 
αφορούν τις αιτήσεις εξαίρεσης που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, για την 
περίοδο ισχύος της άδειας που έχει 
χορηγηθεί με βάση τον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 1907/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη πραγματικά καινοτόμων συσκευών, εξ ορισμού, θα χρησιμοποιήσει τη μοναδική 
γνωστή τεχνολογική λύση που είναι διαθέσιμη κατά τον σχεδιασμό και αυτό προϋποθέτει την 
προσφυγή σε εξαιρέσεις. Κάθε απαίτηση περί υποχρέωσης λήψης δύο εξαιρέσεων για την ίδια
αίτηση πριν από τη διάθεση στην αγορά (δηλ. εξαίρεση με βάση την οδηγία RoHS και 
αδειοδότηση που ορίζει ο κανονισμός REACH) θα αποδειχθεί υπερβολικά επιβαρυντική, 
ιδιαίτερα καθόσον θα πρέπει να περιληφθεί και η τεράστια επιβάρυνση του καθεστώτος 
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εξαιρέσεων.

Τροπολογία 244
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή τροποποιεί το 
παράρτημα V, περιγράφοντας 
λεπτομερώς τις εξαιρέσεις και 
καθορίζοντας τη μορφή κάθε εξαίρεσης 
μεμονωμένα, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που θεσπίζονται στο άρθρο 5(1)(β) και
(ββ). Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5, παράγραφος 4 εισάγει ανασφάλεια δικαίου μεταξύ της οδηγίας RoHS και του
κανονισμού REACH. Μια εξαίρεση που έχει αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια της RoHS δεν
μπορεί να επηρεάσει τις διατάξεις του REACH. Αυτό θα δημιουργούσε χάος για τις εταιρείες, 
καθόσον δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν πού μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική 
πληροφόρηση. Αντί του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει τις 
αναγκαίες αλλαγές στο παράρτημα V και να εισαγάγει διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη μορφή 
της εξαίρεσης.

Τροπολογία 245
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το αργότερο μέχρι την [...*], η 
Επιτροπή αποφασίζει, με κατ' 
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εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 18, τις εξαιρέσεις από το 
παράρτημα V που θα εφαρμοστούν 
επίσης και για τα βιομηχανικά όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου. Σε 
περίπτωση που μέχρι πότε θα ληφθεί 
απόφαση, οι εξαιρέσεις που χορηγούνται 
στο παράρτημα V ισχύουν και για τα 
βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης 
και ελέγχου.
* εγγράφεται η ημερομηνία 18 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή ζήτησε από συμβουλευτική εταιρεία να αξιολογήσει τις εξαιρέσεις από τις 
κατηγορίες 8 και 9 για την αναδιατύπωση. Η συμβουλευτική εταιρεία δεν αξιολόγησε τις ήδη 
χορηγηθείσες εξαιρέσεις σε άλλες κατηγορίες συνάγοντας ότι αυτές θα ίσχυαν επίσης και για τις 
κατηγορίες 8 και 9. Ωστόσο, λόγω απουσίας συγκεκριμένης αξιολόγησης, η Επιτροπή δεν 
ενέταξε τις εξαιρέσεις αυτές, αφήνοντας τις εταιρείες να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. 
Επειδή τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου έχουν σχετικά μεγάλο κύκλο 
σχεδίασης πρέπει να γνωρίζουν το ταχύτερο δυνατόν το καθεστώς των εξαιρέσεων αυτών για τα 
προϊόντα τους.

Τροπολογία 246
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Επιτροπή, με κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18,
τροποποιεί το παράρτημα VIβ 
προκειμένου να προσθέσει σε αυτό 
περαιτέρω στοιχεία.

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία επί του νέου παραρτήματος VΙβ)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα επιτρέπει στην Επιτροπή να προσθέτει επιπλέον 
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στοιχεία στην αίτηση εξαίρεσης ή ανανέωσης.

Τροπολογία 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που η χρήση ουσίας
επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό
(EΚ) αριθ. 1907/2006, ο εξοπλισμός
αυτός θεωρείται ότι πληροί τις
απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία
για την περίοδο ισχύος της άδειας που 
χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό
(EΚ) αριθ. 1907/2006.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει ότι δεν είναι απαραίτητο τα υλικά ή τα κατασκευαστικά 
στοιχεία που εξαιρούνται από την οδηγία RoHS να αδειοδοτούνται στο πλαίσιο της οδηγίας 
REACH. Καθόσον η οδηγία REACH τίθεται σε εφαρμογή πριν από την οδηγία RoHS, είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα ισχύσει και το αντίστροφο, ούτως ώστε να αποφευχθεί τόσο η 
ανασφάλεια δικαίου όσο και η υπερβολική διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 248
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εφόσον η χρήση ουσίας επιτρέπεται
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ.
1907/2006, ο εξοπλισμός αυτός θεωρείται 
ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει η 
παρούσα οδηγία για την περίοδο ισχύος 
της άδειας που χορηγείται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η πρόταση αναδιατύπωσης της RoHS καθορίζει ότι για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σε 
αυτήν δεν απαιτείται αδειοδότηση βάσει του REACH, εξακολουθεί να υπάρχει ανασφάλεια 
δικαίου, καθόσον οι απαιτήσεις για την αδειοδότηση REACH θα τεθούν σε ισχύ νωρίτερα από 
την αναδιατύπωση της οδηγίας RoHS. Κατά συνέπεια, οι άδειες που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο
της οδηγίας REACH πρέπει να εξαιρεθούν από την RoHS για τη δεδομένη περίοδο ισχύος, 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου για τους παραγωγούς ΗΗΕ.

Τροπολογία 249
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α.
Αίτηση εξαίρεσης και ανανέωση 

εξαίρεσης 
1. Αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται 
σύμφωνα με τις κάτωθι παραγράφους
2. Η αίτηση αποστέλλεται στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή:
(α) βεβαιώνει γραπτώς για την παραλαβή 
της αίτησης εντός 14 ημερών από την 
παραλαβή της. Στη γνωστοποίηση 
αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης,
(β) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
κράτη μέλη για την αίτηση και τους 
διαβιβάζει την αίτηση καθώς και κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία που τους 
έχει υποβάλει ο αιτών και δεν αποτελεί 
ιδιωτικής φύσεως πληροφορία·
(γ) δημοσιοποιεί περίληψη της αίτησης 
που αναφέρεται στο σημείο 3(ε),
λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές που 
αφορούν την βιομηχανική και την 
πνευματική ιδιοκτησία.
3. Η αίτηση περιλαμβάνει τις εξής 
πληροφορίες: 
(α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας
του κατασκευαστή,
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(β) το υλικό ή το κατασκευαστικό 
στοιχείο και συγκεκριμένες εφαρμογές για 
τις οποίες ζητείται εξαίρεση, καθώς και 
τα χαρακτηριστικά του εν λόγω υλικού ή 
κατασκευαστικού στοιχείου·
(γ) αιτιολόγηση της εξαίρεσης σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 5, όπου 
συμπεριλαμβάνεται και ανάλυση 
ενδεχόμενων εναλλακτικών ουσιών ή 
τεχνικών. Η αιτιολόγηση αυτή μπορεί να 
υποβληθεί υπό τη μορφή περιγραφής των 
μελετών που διενεργήθησαν και, ιδίως, 
όπου αυτές διατίθενται, ανεξάρτητες 
μελέτες που πιστοποιήθηκαν από άλλα 
όργανα·
(δ) ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη 
σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει 
να θεωρούνται ως βιομηχανική 
ιδιοκτησία συνοδευόμενη από τη 
επαληθεύσιμη αιτιολόγηση,
(ε) περίληψη της αίτησης,
(στ) τον τύπο της εξαίρεσης (A ή B) στον 
οποίο αναφέρεται η αίτηση.
4. Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση
εξαίρεσης και διενεργεί ανεξάρτητη 
μελέτη σχετικά με την αιτιολόγησή της.
5. Κατά την εξέταση της αίτησης, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
δυνατότητες συμμόρφωσης των ΜΜΕ 
στα σημεία 3(β) και 3(γ).
6. Η Επιτροπή αποφασίζει σε εύθετο 
χρόνο επί όλων των αιτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων 
ανανέωσης. Οι αιτήσεις ανανέωσης που
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2a, υποβάλλονται το 
αργότερο 24 μήνες πριν από την 
ημερομηνία επανεξέτασης της εξαίρεσης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ασφάλειας δικαίου των οικονομικών 
φορέων, εν αναμονή της απόφασης της 
Επιτροπής.
7. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη 
την κατάσταση των ΜΜΕ, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και κανόνες σχετικά 
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με τον μορφότυπο και το είδος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
κατά την υποβολή των αιτήσεων
εξαίρεσης ή ανανέωσης, οι οποίες πρέπει 
να περιλαμβάνουν ανάλυση των 
εναλλακτικών λύσεων και, εφόσον 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις, το σχέδιο υποκατάστασης που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό εισάγει συστηματική μεθόδου χορήγησης εξαιρέσεων και επιτρέπει στην 
Επιτροπή να καταρτίζει έντυπο για τις δηλώσεις εξαίρεσης.

Τροπολογία 250
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Νανοϋλικά

1. Οι οικονομικοί φορείς κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τη χρήση νανοϋλικών σε 
ΗΗΕ και παρέχουν όλα τα σχετικά 
στοιχεία όσον αφορά την ασφάλειά τους 
για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους.
2. Το αργότερο μέχρι την [...*],
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
παρείχαν οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
αξιολογεί την ασφάλεια για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, των 
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νανοϋλικών σε ΗΗΕ, ιδίως κατά τη 
χρήση και επεξεργασία, και κοινοποιεί τα 
ευρήματά της σε έκθεση που υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η
έκθεση αυτή συνοδεύεται από νομοθετική 
πρόταση για την κατάλληλη διαχείριση 
του κινδύνου των νανοϋλικών σε ΗΗΕ.
3. Οι οικονομικοί φορείς σημαίνουν τον
ΗΗΕ που περιέχει νανοϋλικά το αργότερο 
μέχρι την [...**].
* εγγράφεται η ημερομηνία 36 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
** εγγράφεται η ημερομηνία 24 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τερματιστεί η έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά τη χρήση και την ασφάλεια των 
νανοϋλικών σε ΗΗΕ. Πρέπει να υποχρεωθούν οι παραγωγοί να αναφέρουν τις χρήσεις και τα 
δεδομένα ασφαλείας προκειμένου να παράσχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προωθήσει
την κατάλληλη νομοθετική δράση. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν κατά πόσον ο ΗΗΕ 
περιέχει νανοϋλικά.

Τροπολογία 251
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικά μέτρα Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Or. en

(Συνδέονται με την αντικατάσταση της πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη 
νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας εισήγαγε το άρθρο 290 σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
και το άρθρο 291 σχετικά με τις εκτελεστικές πράξεις. Συνεπώς, ο όρος αυτός θα μπορούσε να 
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θεωρηθεί ότι περιορίζεται στα εκτελεστικά μέτρα. Ωστόσο, για τα μέτρα που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ισχύει το άρθρο 290 και όχι το άρθρο 291. Συνεπώς η πράξη 
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία 252
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για:

Το αργότερο μέχρι την [...*], η Επιτροπή
με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 18, θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για:
* εγγράφεται η ημερομηνία δεκαοκτώ μήνες μετά
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ή en

(Συνδέονται με την αντικατάσταση της πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη 
νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει σαφής προθεσμία σχετικά με την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων.

Τροπολογία 253
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικά μέτρα διαγράφεται
Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για:

τις αιτήσεις εξαίρεσης, 
συμπεριλαμβανομένου μορφότυπου, και 
το είδος των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται κατά την υποβολή των 
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αιτήσεων αυτών και οι οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν ανάλυση των 
εναλλακτικών λύσεων και, εφόσον 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις, το σχέδιο υποκατάστασης που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·
- την τήρηση των μέγιστων 
συγκεντρώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2· 
- την εφαρμογή του άρθρου 5 
παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ασφάλειας του δικαίου για τους 
οικονομικούς φορείς μέχρι να εκδοθεί 
απόφαση της Επιτροπής για την 
ανανέωση της ισχύος των εξαιρέσεων. 
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό είναι πλέον περιττό. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στα 
άρθρα 5a, 4(8), 5(2) και 5(2a).

Τροπολογία 254
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τις αιτήσεις εξαίρεσης, 
συμπεριλαμβανομένου μορφότυπου, και 
το είδος των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται κατά την υποβολή των 
αιτήσεων αυτών και οι οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν ανάλυση των 
εναλλακτικών λύσεων και, εφόσον 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις, το σχέδιο υποκατάστασης που 

διαγράφεται
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αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006·

Or. en

(Αντικαθιστά την τροπολογία 46 που συνδέεται με την τροπολογία για την προσθήκη νέου 
άρθρου 5(2a) και παραρτήματος VIβ.)Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εμπνέεται από τις πρόσφατες συζητήσεις στο Συμβούλιο. Πρέπει να
υπάρξουν σαφείς απαιτήσεις για όσους υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης ή ανανέωσης εξαίρεσης.

Τροπολογία 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- τις αιτήσεις εξαίρεσης, 
συμπεριλαμβανομένου μορφότυπου, το 
είδος των επαληθεύσιμων πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται και το συνολικό 
κατευθυντήριο υλικό κατά την υποβολή 
των αιτήσεων αυτών και οι οποίες πρέπει 
να περιλαμβάνουν ανάλυση των 
εναλλακτικών λύσεων επί τη βάσει κύκλου 
ζωής και, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές λύσεις, το σχέδιο 
υποκατάστασης που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, 
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
μεταβατικών περιόδων για κανονιστική 
πιστοποίηση και επαρκή παροχή 
κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων. Στον 
ιστοτόπο της Επιτροπής πρέπει να 
υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα των 
διαδικασιών εξαίρεσης, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
αναφορών στις διαδικασίες ECHA. Οι 
φάκελοι και τα έγγραφα που θα
παρέχονται για την υποβολή αίτησης 
εξαίρεσης πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, 
να αναφέρονται στα στοιχεία και την 
τεκμηρίωση που είναι απαραίτητα για τη 
διαδικασία αδειοδότησης με βάση την 
τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 
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(REACH).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη μεταφορά άδειας που έχει χορηγηθεί με βάση το REACH σε εξαίρεση με βάση την
οδηγία RoHS έχει νομικές δυσκολίες, λόγω των διαφορετικών διαδικασιών και των διαφόρων 
επιπτώσεων στους παραγωγούς σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, για να περιοριστεί η διοικητική
επιβάρυνση των αιτούντων, τα έγγραφα και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια αίτηση
εξαίρεσης με βάση την οδηγία RoHS πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αντιστοιχούν στον 
μορφότυπο και το περιεχόμενο με βάση τα ιδιαίτερα κριτήρια και τις διαδικασίες εξαιρέσεως 
της οδηγίας RoHS, στις αντίστοιχες απαιτήσεις με βάση τη διαδικασία αδειοδότησης REACH.

Τροπολογία 256
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- την ανάθεση χωρίς καθυστέρηση σε 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης
της ανάπτυξης εναρμονισμένων
προδιαγραφών συμμόρφωσης στην RoHS
για κάθε κατηγορία προϊόντος που 
απαριθμείται στο παράρτημα Ι. Ο 
ορισμός του «ομογενούς υλικού» στο 
σημείο (ιβ) του άρθρου 3 θα αποτελέσει 
την κοινή βάση για περαιτέρω καθορισμό 
της τυποποίησης, ιδίως όσον αφορά την 
προετοιμασία του δείγματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η συμμόρφωση προς τους μέσους ατμοσφαιρικούς όγκους,
πρέπει να καθοριστούν με τη θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων.
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Τροπολογία 257
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5, στοιχείο ιβα (νέο)

Αιτιολόγηση

Η ορθή εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 2 προτείνεται να βασιστεί στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 
2, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ασφάλειας του δικαίου για τους 
οικονομικούς φορείς όσον αφορά την 
επανεξέταση, την τελευταία αίτηση και 
την ημερομηνία λήξης της ισχύος της
απόφασης της Επιτροπής για την 
ανανέωση της ισχύος των εξαιρέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή διασφαλίζει συνοχή με τις συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία 
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εξαίρεσης, στο άρθρο 5, παράγραφος 2.

Τροπολογία 259
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 
2, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ασφάλειας του δικαίου για τους 
οικονομικούς φορείς όσον αφορά την 
επανεξέταση, την τελευταία αίτηση και 
τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των 
εξαιρέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στο να παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα.

Τροπολογία 260
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 
2, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ασφάλειας του δικαίου για τους 
οικονομικούς φορείς όσον αφορά την 
επανεξέταση, την τελευταία αίτηση και 
τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των 
εξαιρέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 5, παράγραφος 2. Οι έννοιες της επανεξέτασης, της τελευταίας αίτησης και των 
ημερομηνιών λήξης της ισχύος έχουν εισαχθεί με την προτεινόμενη τροπολογία επί του άρθρου 
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5, παράγραφος 2. Για να διασφαλιστεί συνοχή στο πλαίσιο της εξαίρεσης, η περίπτωση (3) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 πρέπει να αναφέρεται στις έννοιες αυτές.

Τροπολογία 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- απαιτήσεις σήμανσης για τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IVa
(νέο) σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1(β) (νέα), σχετικά με τη 
βελτίωση της δυνατότητας
ανακύκλωσης. Οι απαιτήσεις αυτές
λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της 
οδηγίας 2005/32/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου 
για τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα 
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, 
αποφεύγοντας την πρόκληση 
επικαλύψεων με την τελευταία αλλά 
δημιουργώντας, όπου αυτό είναι δυνατό, 
συνέργειες. Πρέπει να αναπτυχθεί
πρότυπο ταυτοποίησης και ανίχνευσης
των νανοϋλικών, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί από την παρούσα οδηγία, 
αλλά και για την ευρύτερη εφαρμογή 
άλλων νομοθετημάτων που αφορούν τα 
νανοϋλικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ορισμένες ουσίες η μελέτη του Οικολογικού Ινστιτούτου συνιστά σήμανση. Δεδομένου ότι η 
σήμανση βελτιώνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης και την ασφάλεια επεξεργασίας των ΗΗΕ και 
την ενημέρωση των καταναλωτών, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
μελετηθεί περαιτέρω η περίπτωση βελτίωσης των δυνατοτήτων ανακύκλωσης των πλαστικών 
με την καθιέρωση καλύτερου τρόπου διαλογής των αλογονούχων πλαστικών από τους άλλους 
τύπους πλαστικών. Πρέπει να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή σύνδεση με την οδηγία περί 
οικολογικού σχεδιασμού. (Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 4, παράγραφος 1β και 
την τροπολογία επί του νέου παραρτήματος IVa.)
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Τροπολογία 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η διεύρυνση και η ενδεχόμενη 
θεσμοθέτηση των διαύλων ανταλλαγής 
πληροφοριών με τρίτες χώρες, είτε
πρόκειται περί ρυθμιστικών διαλόγων, 
είτε περί διεθνών γραφείων υποστήριξης
είτε περί προγραμμάτων κατάρτισης, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες 
σχετικά με τις διατάξεις της RoHS
διατίθενται και είναι κατανοητές σε 
τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που η εισαγωγή προϊόντων στην κοινή αγορά επηρεάζεται άμεσα από τις διατάξεις 
της οδηγίας RoHS, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι εταιρείες με έδρα τρίτες χώρες να μπορούν 
να λαμβάνουν συμβουλές και πληροφορίες μέσω ρυθμιστικών διαλόγων, προγραμμάτων 
κατάρτισης ή άλλων μέσων. Μία από τις πολλές επιλογές μπορεί να είναι επίσης και η 
δημιουργία διεθνούς γραφείου παροχής βοήθειας στον ECHA που θα ενημερώνει επίσης 
σχετικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις της οδηγίας RoHS όσον αφορά τον ΗΗΕ. Αυτό
αντικατοπτρίζει επίσης και ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι η οδηγία RoHS έχει καταστεί ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο νομοθέτημα και έχει εμπνεύσει παρεμφερή νομοθετήματα σε ορισμένες 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία 263
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εφαρμογή των απαιτήσεων περί 
σήμανσης των νανοϋλικών του άρθρου 
5a(3).

Or. en
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Συνδέεται με το νέο άρθρο 5α(3).

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη σήμανση των νανοϋλικών στον ΗΗΕ, πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή οι εξουσίες θέσπισης κανόνων για την εφαρμογή της απαίτησης 
αυτής.

Τροπολογία 264
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ο μορφότυπος και το περιεχόμενο των 
φακέλων που υποβάλλονται με βάση το 
άρθρο 4, παράγραφος 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθέτει χωρίς 
καθυστέρηση σε ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης την ανάπτυξη 
εναρμονισμένων προδιαγραφών
συμμόρφωσης στην RoHS για κάθε 
κατηγορία προϊόντος που απαριθμείται
στο παράρτημα Ι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων θα βοηθήσει τους παραγωγούς να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία και να παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία για κάθε μία από τις
κατηγορίες, με βάση τον ορισμό του ομογενούς υλικού.

Τροπολογία 266
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία για την εισαγωγή του άρθρου 6(1). Συνδέεται με την 
αντικατάσταση της πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη νέα διαδικασία των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην εκχώρηση εξουσιών μνημονεύεται στην εισαγωγική παράγραφο του παρόντος 
άρθρου.

Τροπολογία 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή
επανεξετάζει το πεδίο αναφοράς και τον
κατάλογο των εξαιρέσεων στο άρθρο 2 
της παρούσας οδηγίας και, με βάση 
συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων,
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προτείνει τη συμπερίληψη και άλλων 
κατηγοριών προϊόντων, εφόσον κρίνει ότι 
αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των 
σκοπών της οδηγίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην ενδεχόμενη 
συμπερίληψη συγκεκριμένων 
αναλώσιμων και παρελκομένων, ή 
εξοπλισμού που αποτελεί τμήμα άλλης 
μορφής εξοπλισμού που δεν εμπίπτει στο 
πεδίο αναφοράς της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων όσον αφορά την συμπερίληψη νέων κατηγοριών προϊόντων 
διενεργείτο μόνο αποσπασματικά. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ευρύς 
κατάλογος των εξαιρέσεων. Ωστόσο, για τον εξοπλισμό που αφορά απαγορευμένες ουσίες, οι 
οποίες δεν καλύπτονται παρομοίως με άλλη μορφή νομοθετήματος, οι προτάσεις για τη 
συμπερίληψη πρέπει να υποβληθούν κατά την επόμενη επανεξέταση (ραδιόφωνα αυτοκινήτων, 
οθόνες σε αεροσκάφη, αναλώσιμα και παρελκόμενα όπως μελανοταινίες, τηλεχειριστήρια κλπ)

Τροπολογία 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Πριν από τις [...*], η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να 
λάβει υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο, 
νέα επιστημονικά δεδομένα.
1. Η Επιτροπή μελετά επίσης, μέχρι την 
ημερομηνία αυτή και έκτοτε κάθε 
τέσσερα έτη, την ανάγκη διεύρυνσης του 
καταλόγου των ουσιών ή των ομάδων 
ουσιών στα παραρτήματα IV και IVα, 
ειδικότερα - όχι όμως αποκλειστικά- σε 
ό,τι αφορά τις ουσίες που απαριθμούνται 
στο παράρτημα III, επί τη βάσει 
επιστημονικών στοιχείων και 
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λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης.
Κατά την επανεξέταση αυτή, ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται στις ακόλουθες 
επιπτώσεις αυτών των ουσιών ή ομάδων 
ουσιών:
- τη σκοπιμότητα και την αποδοτικότητα 
της επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ και της 
ανακύκλωσης υλικών από ΗΗΕ·
- τη σωρευτική και μη αποδεκτή έκθεση 
των εργαζομένων στις διεργασίες 
συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης και επεξεργασίας υλικών 
από απόβλητα ΗΗΕ·
- τη δυνατότητα απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον των ουσιών και υλικών ή των 
επικίνδυνων καταλοίπων, προϊόντων 
μεταποίησής τους ή προϊόντων 
αποδόμησης κατά την παραγωγή, τη 
χρήση, την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή 
άλλες μορφές επεξεργασίας υλικών από 
απόβλητα ΗΗΕ, περιλαμβανομένων και 
πρακτικών που δεν ανταποκρίνονται στα 
πρότυπα της ΕΕ και τρίτων χωρών, ιδίως 
διεργασιών θερμικής επεξεργασίας·
- τη δυνατότητα αντικατάστασης από 
υποκατάστατα ή εναλλακτικές 
τεχνολογίες με λιγότερο επιβλαβείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία και 
την ασφάλεια των καταναλωτών,
λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα 
χορήγησης εξαιρέσεων για τις εφαρμογές
για τις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμα
υποκατάστατα ή εναλλακτικές 
τεχνολογίες.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην
τροποποίηση ουσιωδών διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 289 της Συνθήκης. Σε 
περίπτωση που ουσίες του παραρτήματος 
III συνιστώνται από την αντίστοιχη
μελέτη εμπειρογνωμόνων και δεν 
περιλαμβάνονται στην πρόταση 
επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να 
παράσχει συγκεκριμένη αιτιολόγηση. 
Όταν προτείνονται τροποποιήσεις στα 
παραρτήματα IV και IVa πρέπει να 
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γίνεται μνεία σε κάθε σχετικό φάκελο, 
έκθεση περί χημικής ασφαλείας ή 
εκτίμηση κινδύνου που έχει υποβάλει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Ουσιών με βάση τον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 1907/2006 ή άλλους κοινοτικούς 
κανονισμούς.
* εγγράφεται η ημερομηνία τέσσερα έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται η εισαγωγή νέου παραρτήματος με ουσίες που 
πρέπει να σημανθούν (παράρτημα IV a νέο). Οι νέες αποφάσεις σχετικά με τις απαγορεύσεις 
ουσιών αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της παρούσας οδηγίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
λαμβάνονται με τη διαδικασία της συναπόφασης, κάθε τέσσερα χρόνια. Η επανεξέταση αυτή 
πρέπει να βασίζονται σε σαφή κριτήρια που θα εστιάζουν στον τομέα των αποβλήτων ΗΗΕ, 
αλλά θα λαμβάνουν επίσης υπόψη πτυχές σχετικά με την ανθρώπινη υγεία κατά την φάση 
παραγωγής και χρήσης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προτείνει προς συμπερίληψη μια 
ουσία η οποία προτεινόταν από την αντίστοιχη μελέτη εμπειρογνωμόνων να συμπεριληφθεί, η 
απόφαση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Τροπολογία 269
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Επανεξέταση

Πριν από τις [...*], η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να 
λάβει υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο, 
νέα επιστημονικά δεδομένα.
Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι 
την ημερομηνία αυτή, προτάσεις για να 
περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας ο εξοπλισμός που 
εμπίπτει στις κατηγορίες 8, 9 και 11 του 
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άρθρου 4, παράγραφος 1α.
Η Επιτροπή μελετά επίσης, μέχρι την 
ημερομηνία αυτή και έκτοτε κάθε 
τέσσερα έτη, την ανάγκη διεύρυνσης του 
καταλόγου των ουσιών ή ομάδων ουσιών 
στο παράρτημα IV, ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τις ουσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III, επί τη βάσει 
επιστημονικών στοιχείων και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης.
Κατά την επανεξέταση αυτή, ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται στις ακόλουθες 
επιπτώσεις αυτών των ουσιών ή υλικών: 
- τη σκοπιμότητα και την αποδοτικότητα 
της επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης·
- εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τη σωρευτική 
έκθεση των εργαζομένων στις διεργασίες 
συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης και επεξεργασίας·
- τη δυνατότητα απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον των ουσιών και υλικών ή των 
επικίνδυνων προϊόντων μεταποίησης ή 
αποδόμησής τους ή δευτερογενών 
αποβλήτων κατά τη χρήση, 
επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή 
διάθεση, περιλαμβανομένων και 
πρακτικών που δεν ανταποκρίνονται στα 
πρότυπα της Ένωσης και τρίτων χωρών, 
ιδίως διεργασιών θερμικής επεξεργασίας.
Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα 
υποκατάστασης αυτών των ουσιών και 
υλικών με ασφαλέστερα υποκατάστατα
με αλλαγές στον σχεδιασμό ή υλικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων που δεν 
απαιτούν κανένα από τα υλικά ή τις 
ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, και υποβάλλει, μέχρι την 
ημερομηνία αυτή και έκτοτε κάθε 
τέσσερα έτη, προτάσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για επέκταση του πεδίου του 
παραρτήματος IV, εφόσον αυτό κρίνεται 
σκόπιμο.
* εγγράφεται η ημερομηνία τέσσερα έτη 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Αντικαθιστά την τροπολογία 48.

Αιτιολόγηση

Η RoHS είναι οδηγία που αφορά ένα μόνο θέμα: τον περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων 
ουσιών σε ΗΗΕ. Η οδηγία RoHS εγκρίθηκε στο πλαίσιο συναπόφασης. Οι μελλοντικοί 
περιορισμοί πρέπει να συνεχίσουν να εγκρίνονται στο πλαίσιο συναπόφασης. Η οδηγία πρέπει 
να θεσπίσει σαφή κριτήρια για μελλοντικές επανεξετάσεις. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές επιπτώσεις από την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, την έκθεση των 
εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες, την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον 
περιλαμβανομένης της απελευθέρωσης προϊόντων μεταποίησης (όπως είναι π.χ. οι διοξίνες) ή 
της δημιουργίας δευτερογενών αποβλήτων (π.χ. επικίνδυνων προϊόντων αποβλήτων που 
προέρχονται από την αποτέφρωση). Οι επανεξετάσεις πρέπει να διεξάγονται κάθε τέσσερα έτη.

Τροπολογία 270
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Επανεξέταση

Πριν από τις [...*], η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να 
λάβει υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο, 
νέα επιστημονικά δεδομένα.
Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι 
την ημερομηνία αυτή, προτάσεις για να 
περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας ο εξοπλισμός που 
εμπίπτει στις κατηγορίες 8, 9 και 11 του 
άρθρου 4, παράγραφος 1α.
Η Επιτροπή μελετά επίσης, μέχρι την 
ημερομηνία αυτή και έκτοτε κάθε 
τέσσερα έτη, την ανάγκη διεύρυνσης του 
καταλόγου των ουσιών ή ομάδων ουσιών 
στο παράρτημα IV, ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τις ουσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III, επί τη βάσει 
επιστημονικών στοιχείων και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης.
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Κατά την επανεξέταση αυτή, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες 
επιπτώσεις αυτών των ουσιών ή υλικών: 
- αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον κατά τη χρήση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·
- τη σκοπιμότητα και την αποδοτικότητα 
της επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης·
- τη σωρευτική έκθεση των εργαζομένων 
στις διεργασίες συλλογής, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας·
- τη δυνατότητα απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον των ουσιών και υλικών ή των 
επικίνδυνων προϊόντων μεταποίησής 
τους ή επικίνδυνων δευτερογενών 
αποβλήτων κατά τη διεργασία 
ανάκτησης, χρήσης ή διάθεσης, 
περιλαμβανομένων και πρακτικών που 
δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα της 
ΕΕ και τρίτων χωρών, ιδίως διεργασιών 
θερμικής επεξεργασίας.
Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα
υποκατάστασης αυτών των ουσιών και 
υλικών με ασφαλέστερα υποκατάστατα 
και υποβάλλει, μέχρι την ημερομηνία 
αυτή και έκτοτε κάθε τέσσερα έτη, 
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για 
επέκταση του πεδίου του παραρτήματος 
IV, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.
* εισάγεται η ημερομηνία 48 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα κριτήρια για τις μελλοντικές αναθεωρήσεις, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους 
κινδύνους που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες κατά τη χρήση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.
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Τροπολογία 271
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β
Προσαρμογή στο REACH

 Όταν, με βάση τον κανονισμό (EΚ) αριθ.
1907/2006, εγκρίνονται νέοι περιορισμοί 
για τη διάθεση στην αγορά ουσιών που 
χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ, 
τροποποιούνται αναλόγως και τα 
αντίστοιχα παραρτήματα της παρούσας 
οδηγίας, όσον αφορά την καταληκτική 
ημερομηνία για τις ουσίες που εμπνέουν 
μεγάλη ανησυχία για τις οποίες δεν έχει 
χορηγηθεί άδεια, ή την ημερομηνία 
εφαρμογής του περιορισμού, ανάλογα με 
την περίπτωση.
Η Επιτροπή εγκρίνει τέτοιου είδους 
μέτρα με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 18.

Or. en

(Ενίσχυση της τροπολογίας 49 του εισηγητή. (Συνδέεται με την αντικατάσταση της πρώην 
«κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη νέα διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να θεσπισθεί μηχανισμός με τον οποίο να μπορούν να μεταφερθούν στην οδηγία 
RoHS οι κατόπιν αδείας περιορισμοί ή σταδιακές απαγορεύσεις όπως εγκρίθηκαν στο πλαίσιο 
του REACH.
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Τροπολογία 272
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α 
Επανεξέταση

Αφού διενεργηθεί συνολική αξιολόγηση 
επιπτώσεων, η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι 
τις xxxx* στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με την 
αξιολόγηση του πεδίου αναφοράς της 
οδηγίας, η οποία συνοδεύεται, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, με προτάσεις για λήψη 
μέτρων για την τροποποίηση του πεδίου 
αναφοράς της οδηγίας ώστε να 
περιληφθούν όλα τα απόβλητα ΗΗΕ. 
Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο αναφοράς της οδηγίας επί του παρόντος περιορίζεται στην κάλυψη των κατηγοριών 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Για να αποκομίσουμε 
τα μέγιστα περιβαλλοντικά οφέλη η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ΑΗΗΕ.
Ωστόσο, το πεδίο αναφοράς της οδηγίας δεν πρέπει να τροποποιείται ουσιωδώς πριν
διενεργηθεί πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει, συνεπώς, ότι 
πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν επανεξεταστεί και ενδεχομένως 
τροποποιηθεί το πεδίο αναφοράς της οδηγίας ώστε να περιλάβει όλα τα απόβλητα ΗΗΕ.

Τροπολογία 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006, θεσπίζονται νέοι περιορισμοί
ή τέλη αδειοδότησης σε ό,τι αφορά 
επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε 
ΗΗΕ, τα σχετικά παραρτήματα της 
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παρούσας οδηγίας τροποποιούνται 
αναλόγως.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη συνοχή με τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών στο πλαίσιο 
του κανονισμού REACH. Όπου με βάση το REACH έχουν ληφθεί αποφάσεις για περιορισμούς 
ή τέλη αδειοδότησης για συγκεκριμένες ουσίες που αφορούν ΗΗΕ, αυτό πρέπει αυτομάτως να 
αντικατοπτρίζεται και στο παράρτημα IV της οδηγίας RoHS.

Τροπολογία 274
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv
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Τροπολογία 275
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διαβιβάζονται στις αρχές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που 
εμφανίστηκαν, ούτως ώστε αυτές να διενεργούν ανεξάρτητη ανάλυσης κινδύνου.

Τροπολογία 276
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των 
αρμοδίων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τους παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΗΗΕ, σε γλώσσα εύκολα 

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

λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές 
αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 
στις ενέργειες που ενδεχομένως 
χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι 
από τον ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην 
αγορά.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τις σχετικές πληροφορίες, ούτως ώστε να 
πληρούν τα εποπτικά καθήκοντά τους.

Τροπολογία 277
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των 
αρμοδίων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τους παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΗΗΕ, σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τις εν λόγω αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών όσον αφορά προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές 
διέπονται ήδη από άλλες οδηγίες «νέας προσέγγισης» που ρυθμίζουν την ασφάλεια των 
προϊόντων.
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Τροπολογία 278
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης 
EK και τoν τεχνικό φάκελο στη διάθεση 
των εθνικών εποπτικών αρχών επί 
δεκαετία·

(α) διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των 
εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 10 
ετών αφού ο ΗΗΕ διατεθεί στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορθή διατύπωση είναι «αφού διατεθεί στην αγορά». Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφέρεται 
πάντοτε στην «διάθεση στην αγορά» όταν αναφέρεται στην ημερομηνία έναρξης της χρονικής 
περιόδου για την οποία πρέπει να τηρείται η δήλωση συμμόρφωσης. Αυτό συμβαίνει επειδή η 
διάθεση στην αγορά σημαίνει την «πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιμο 
στην κοινοτική αγορά» (άρθρο R1(2) της οδηγίας αριθ. 768/2008/EΚ) που, συνεπώς, είναι μια 
καθορισμένη ημερομηνία. Αντιθέτως, ένα προϊόν μπορεί να έχει διάφορες ημερομηνίες 
διάθεσης στην αγορά και μια τέτοια αναφορά θα έχει ως αποτέλεσμα ανασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 279
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης 
EK και τoν τεχνικό φάκελο στη διάθεση 
των εθνικών εποπτικών αρχών επί 
δεκαετία·

(α) διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των 
εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 10 
ετών αφού ο ΗΗΕ διατεθεί στην αγορά·

Or. en

Αντικαθιστά την τροπολογία 56.Αιτιολόγηση

Το δεκαετές χρονοδιάγραμμα απαιτεί ένα σαφές σημείο αφετηρίας. 
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Τροπολογία 280
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης 
EK και τoν τεχνικό φάκελο στη διάθεση 
των εθνικών εποπτικών αρχών επί 
δεκαετία·

(α) διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των 
εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 10 
ετών αφού ο ΗΗΕ διατεθεί στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει την
«διάθεση στην αγορά» ως την «πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην 
κοινοτική αγορά» που, συνεπώς, είναι μια καθορισμένη ημερομηνία. 

Τροπολογία 281
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά του ονόματος του εισαγωγέα πέρα από την αναφορά του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου είναι περιττή και δημιουργεί περιττή διοικητική επιβάρυνση. Αυτό συμβαίνει 
ειδικότερα όταν το μοντέλο εισάγεται σε διάφορα τμήματα. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η 
περιττή διοικητική επιβάρυνση για τη βιομηχανία και η σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών.
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Τροπολογία 282
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια και να άρει τις διχογνωμίες όσον αφορά 
την ερμηνεία του κατά πόσον «αυτό δεν είναι δυνατόν».

Τροπολογία 283
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK 
στη διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός 
φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση 
των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός 
τους.

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία 
αφ’ ότου ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK 
στη διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός 
φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση 
των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός 
τους.

Or. en

Αντικαθιστά την τροπολογία 59.

Αιτιολόγηση

Το δεκαετές χρονοδιάγραμμα απαιτεί ένα σαφές σημείο αφετηρίας.
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Τροπολογία 284
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK 
στη διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός 
φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση 
των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός 
τους.

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία 
αφ’ ότου ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK 
στη διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός 
φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση 
των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

This text is consistent with Article 7(3) of the Commission proposal, module A of Annex II to 
Decision No 768/2008/EC which is referred to in Article 7(2) of the Commission proposal. 
When referring to the time period for which the DoC must be retained, Decision No 
768/2008/EC always refers to “placed on the market” and never to “made available”. This is 
because “placing on the market” means “the first making available of a product on the 
Community market” (ref. Article R1(2) of Decision No 768/2008/EC) and which is a therefore 
single fixed date. In contrast, a product can have multiple "made available" dates.

Τροπολογία 285
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK 
στη διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός 
φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση 
των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός 
τους.

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία 
αφ’ ότου ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK 
στη διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός 
φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση 
των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός 
τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου. Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει τη «διάθεση στην 
αγορά» ως την «πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην κοινοτική 
αγορά» που συνεπώς είναι μια καθορισμένη ημερομηνία.

Τροπολογία 286
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν οι διανομείς θέτουν ΗΗΕ σε 
κυκλοφορία στην αγορά, ενεργούν με τη 
δέουσα προσοχή όσον αφορά τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις, ειδικότερα ότι ο 
ΗΗΕ φέρει τη σήμανση CE, ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς 
χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά 
του οποίου πρόκειται να κυκλοφορήσει ο 
ΗΗΕ, και ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 7, παράγραφοι 6 και 7 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3.

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 10, παράγραφος 2,, πρώτο εδάφιο) .

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι να επισημανθούν οι ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο της υποχρέωσης περί δέουσας 
προσοχής των διανομέων.
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Τροπολογία 287
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα συνεπαγόταν ότι κάθε διανομέας θα έπρεπε να ανοίγει την αρχική 
συσκευασία κάθε ΗΗΕ πριν τον διαθέσει στην αγορά. Αυτό είναι υπερβολικό. Αντ’ αυτού 
προτείνεται τα θέματα αυτά να επισημανθούν στο πλαίσιο της υποχρέωσης για «δέουσα
προσοχή» που ορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 1. Αυτό διασφαλίζει ότι οι διανομείς είναι 
υπεύθυνοι ότι διαθέτουν στην αγορά μόνο προϊόντα που πληρούν τις διατάξεις αυτές, χωρίς να 
υποχρεούνται να ανοίγουν καθένα από αυτά.

Τροπολογία 288
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση πρέπει να αφορά ολόκληρη την οδηγία.

Τροπολογία 289
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή οι καθορισμένες μέγιστες τιμές συγκέντρωσης (δηλ. όρια %) για την RoHS
εφαρμόζονται σε επίπεδο «ομογενούς υλικού», και ο έλεγχος συμμόρφωσης πρέπει να γίνεται σε 
αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο τελικού προϊόντος, υπάρχει δυνατότητα δοκιμής του τελικού 
προϊόντος, αλλά δεν είναι δυνατόν το τελικό προϊόν να κατατμηθεί σε χιλιάδες ομογενών 
υλικών και να ελέγχεται το καθένα χωριστά. Με βάση την ισχύουσα RoHS δεν είναι πρακτικό οι 
κατασκευαστές τελικών προϊόντων να αναλαμβάνουν τους δικούς τους ελέγχους. Κατά
συνέπεια, οι κατασκευαστές ελέγχουν την αλυσίδα τροφοδοσίας και χρησιμοποιούν την 
τεκμηρίωση για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους.

Τροπολογία 290
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός που έχει υποβληθεί σε δοκιμές 
και μετρήσεις σύμφωνα με εναρμονισμένα 
πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι 

Τα υλικά, τα κατασκευαστικά στοιχεία
και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός που έχουν αντεπεξέλθει 
επιτυχώς δοκιμές ή μετρήσεις σύμφωνα με 
εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των 
οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
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ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας που καλύπτονται από τα 
πρότυπα αυτά.

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που 
καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 16 παράγραφος 1.

Τροπολογία 291
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα υλικά, τα κατασκευαστικά στοιχεία
και τα μέρη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που έχουν υποβληθεί σε 
δοκιμές και μετρήσεις σύμφωνα με 
εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των 
οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που 
καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές λαμβάνουν υπόψη ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία που συμμορφώνονται προς 
την RoHS παράγουν προϊόντα που συμμορφώνονται επίσης στην RoHS. Εάν η δήλωση 
συμμόρφωσης εκδίδεται για τελικό προϊόν, πρέπει να υπάρχει τρόπος κοινοποίησης της 
πληροφορίας αυτής σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφοδοσίας, ούτως ώστε να περιοριστεί το 
κόστος των επιχειρήσεων για τη συμμόρφωση των προϊόντων τους. Μια λύση θα ήταν οι 
κατασκευαστές να εκδίδουν εθελοντική δήλωση για τα υλικά, που θα μπορούσε να παρέχει
συμπληρωματικές πληροφορίες για τα ελεγκτικά όργανα. Ωστόσο, από μόνη της η δήλωση 
συμμόρφωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο της έκθεσης ελέγχων και μετρήσεων.
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Τροπολογία 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα υλικά, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή
ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
που έχουν αντεπεξέλθει επιτυχώς δοκιμές 
ή μετρήσεις ή έχουν αξιολογηθεί,
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, τα 
στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνεται 
σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας που καλύπτονται από τα πρότυπα 
αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τελικά προϊόντα δεν μπορούν να «δοκιμαστούν» προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωσή 
τους προς την παρούσα οδηγία απλώς μπορούν να «αξιολογηθούν» με βάση συγκεκριμένα 
πρότυπα συμμόρφωσης.

Τροπολογία 293
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός που πληροί εναρμονισμένα 
πρότυπα ή τα μέρη αυτών, τα στοιχεία των 
οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που 
καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο R8 της απόφασης αριθ. 768/2008,
με σκοπό την επίτευξη συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς
στο πλαίσιο των απαιτήσεων περί σήμανσης CE.

Τροπολογία 294
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16a
Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου 

προτύπου
Εφαρμόζεται ο ορισμός που περιέχεται 
στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ 
σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την 
εμπορία των προϊόντων.

Or. en

(Ενίσχυση της τροπολογίας 66 του εισηγητή. Συνδέεται με την κατάργηση των διαδικασιών 
επιτροπολογίας με βάση τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

It should be possible for a Member State or the Commission to formally object to a 
harmonized standard. Amendment 66 was an exact copy of Article R9 from the new legislative 
framework (NLF), which contains comitology provisions. Due to the new Treaty, the 
comitology procedures no longer apply for new legislative acts. However, the recast of RoHS 
cannot align acts other than RoHS to the provisions of the new Treaty. To introduce the 
possibility for a formal objection to a harmonised standard without prejudice to a future 
alignment of NLF, there should only be a reference to the relevant article.
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Τροπολογία 295
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτροπή Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει 
του άρθρου 18 της οδηγίας 2006/12/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί 
των στερεών αποβλήτων.

1. Οι εξουσίες έγκρισης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στα 
άρθρα 5 και 6 αποδίδονται στην 
Επιτροπή επ' αόριστον.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

2. Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες έγκρισης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων αποδίδονται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους που 
παρατίθενται στα άρθρα 18α και 18β.

Or. en

(Συνδέεται με την αντικατάσταση της πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη νέα 
διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας κρίνεται σκόπιμο να εκχωρηθούν στην Επιτροπή εξουσίες 
έγκρισης κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεων επ’ αόριστον.

Τροπολογία 296
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά 
την άσκηση των δραστηριοτήτων της,
γίνεται σεβαστή η ισόρροπη συμμετοχή
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εκπροσώπων των κρατών μελών και 
όλων των εμπλεκομένων και 
ενδιαφερομένων μερών, όπως της 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και της βιοτεχνίας, ομάδων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
οργανώσεων των καταναλωτών. Τα μέρη 
αυτά συναντώνται στο πλαίσιο ενός 
Φόρουμ Συνεννόησης. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του 
Φόρουμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιοριστεί η ανασφάλεια δικαίου και οι οικονομικοί κίνδυνοι, ο μηχανισμός 
εξαιρέσεων πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερος, σαφέστερος και διαφανέστερος. Η
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους πρέπει να βελτιωθεί με την καθιέρωση σαφέστερων 
διαδικαστικών κανόνων. Κατά συνέπεια, πρέπει να συσταθεί ένα φόρουμ συνεννόησης 
παρεμφερές με αυτό της οδηγίας 2009/125EΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να 
διασφαλιστεί ένας μηχανισμός συνεχούς και διαρθρωμένης διαβούλευσης με τους 
εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 297
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18a
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων της, γίνεται 
σεβαστή η ισόρροπη συμμετοχή
εκπροσώπων των κρατών μελών και 
όλων των εμπλεκομένων και 
ενδιαφερομένων μερών, όπως της 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και της βιοτεχνίας, ομάδων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
οργανώσεων των καταναλωτών. Τα μέρη 
αυτά συναντώνται στο πλαίσιο ενός 
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Φόρουμ Συνεννόησης. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του 
Φόρουμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιοριστεί η ανασφάλεια δικαίου και οι οικονομικοί κίνδυνοι, ο μηχανισμός 
εξαιρέσεων πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερος, σαφέστερος και διαφανέστερος. Η
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους πρέπει να βελτιωθεί με την καθιέρωση σαφέστερων 
διαδικαστικών κανόνων. Κατά συνέπεια, πρέπει να συσταθεί ένα φόρουμ συνεννόησης 
παρεμφερές με αυτό της οδηγίας 2009/125EΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να 
διασφαλιστεί ένας μηχανισμός συνεχούς και διαρθρωμένης διαβούλευσης με τους 
εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 298
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18a
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η κατά το άρθρο 18 εξουσιοδότηση 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας 
προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς 
και τους ενδεχόμενους λόγους της 
ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα 
στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Παράγει 
αποτελέσματα αμέσως ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
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καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. Η απόφαση δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

(Συνδέεται με την αντικατάσταση της πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη νέα 
διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί και η δυνατότητα ανάκλησης της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 299
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες. 
2. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, 
δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις τόσο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που 
αναφέρεται εκεί.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
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πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσμικό όργανο που προβάλλει 
αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en

(Συνδέεται με την αντικατάσταση της πρώην «κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο» από τη νέα 
διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Αιτιολόγηση

Για τη διατύπωση αντιρρήσεων σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να περιληφθεί και η 
διαδικασία των δύο + δύο μηνών. Έτσι θα υπάρχει δυνατότητα σχετικά ταχείας έναρξης ισχύος 
πράξεων που δεν δημιουργούν διχογνωμίες, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος για 
τις αντιφατικές περιπτώσεις.

Τροπολογία 300
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Ι διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό είναι περιττό λόγω της καθιέρωσης ανοικτού πεδίου αναφοράς.

Τροπολογία 301
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία
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1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 1. Μεγάλες συσκευές
2. Μικρές οικιακές συσκευές 2. Μικρές συσκευές
3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών 
και τηλεπικοινωνιών

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών 
και τηλεπικοινωνιών

4. Καταναλωτικά είδη 4. Καταναλωτικά είδη
5. Είδη φωτισμού 5. Είδη φωτισμού
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 
(εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας 
σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και 
αθλητισμού

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και 
αθλητισμού

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών

10. Αυτόματοι διανομείς 10. Αυτόματοι διανομείς
11. Άλλα είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που δεν 
καλύπτονται από καμία από τις ανωτέρω 
κατηγορίες

Or. en

Αντικαθιστά την τροπολογία 68 του εισηγητή.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «οικιακός» οδήγησε σε σύγχυση και, συνεπώς, πρέπει να απαλειφθεί. Είναι δύσκολο να 
κατανοηθεί γιατί πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τα μεγάλης κλίμακας σταθερά 
βιομηχανικά εργαλεία δεδομένου ότι περιλαμβάνονται τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων βιομηχανικής χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη το 
διαφορετικό πεδίο περιορισμών και των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων που εφαρμόζονται 
στις διαφορετικές κατηγορίες του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρέπει να 
διατηρηθεί ένας κατάλογος κατηγοριών ΗΗΕ ο οποίος όμως να συμπληρώνεται από μία 
κατηγορία που περιλαμβάνει όλους τους ΗΗΕ οι οποίοι δεν καλύπτονται από καμία από τις 
σημερινές κατηγορίες. Αυτό θα εξασφάλιζε ένα ανοικτό πεδίο εφαρμογής χωρίς να χάνεται η 
δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών.

Τροπολογία 302
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
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Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλέπε παράρτημα ΙΙ, σημείο 9). Χρησιμοποιούνται τα ίδια κεφάλαια προκειμένου να αποτραπεί 
η σύγχυση.

Τροπολογία 303
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα ΙΙ διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό είναι περιττό λόγω της καθιέρωσης ανοικτού πεδίου αναφοράς.

Τροπολογία 304
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεσμευτικός κατάλογος προϊόντων που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι:

Δεσμευτικός κατάλογος προϊόντων που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι:

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές, στις οποίες 
περιλαμβάνονται

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές, στις οποίες 
περιλαμβάνονται

Πλυντήρια ρούχων Πλυντήρια ρούχων
Στεγνωτήρια ρούχων Στεγνωτήρια ρούχων
Πλυντήρια πιάτων Πλυντήρια πιάτων
Μεγάλες οικιακές συσκευές 
χρησιμοποιούμενες για ψύξη, διατήρηση 
και αποθήκευση τροφίμων, όπως: 

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

Μεγάλες συσκευές ψύξης, ψυγεία, 
καταψύκτες

Μεγάλες συσκευές ψύξης, ψυγεία, 
καταψύκτες

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

χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και 
άλλες επεξεργασίες τροφίμων, όπως:

Συσκευές μαγειρικής, ηλεκτρικές κουζίνες, 
ηλεκτρικές εστίες

Συσκευές μαγειρικής, ηλεκτρικές κουζίνες, 
ηλεκτρικές εστίες

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

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

Ηλεκτρικές θερμάστρες, ηλεκτρικά 
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ)

Ηλεκτρικές θερμάστρες, ηλεκτρικά
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) 
συμπεριλαμβανομένων των αντλιών 
θερμότητας ενιαίας μονάδας εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου, ισχύος μέχρι 12 
kW.

Είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής 
αερίων και κλιματισμού, όπως

Είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής 
αερίων και κλιματισμού, όπως

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες
Κλιματιστικά Κλιματιστικά, συμπεριλαμβανομένων των 

κλιματιστικών ενιαίας μονάδας 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου,
ισχύος μέχρι 12 kW.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ΔΕΝ έχει συμφωνηθεί να διευρυνθεί το πεδίο αναφοράς του παρόντος νομοθετήματος ώστε 
να συμπεριλάβει όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τότε στην οδηγία θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι συσκευές κλιματισμού καθώς και οι αντλίες θερμότητας.

Τροπολογία 305
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, 
στα οποία περιλαμβάνονται 

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, στα 
οποία περιλαμβάνονται 

Ανιχνευτές καπνού Ανιχνευτές καπνού
Συσκευές θερμορύθμισης Συσκευές θερμορύθμισης
Θερμοστάτες Θερμοστάτες
Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή ρύθμισης 
για οικιακή ή εργαστηριακή χρήση

Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή ρύθμισης 
για οικιακή χρήση

Βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου

Βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου
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Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει επικάλυψη του ορισμού των «βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου» 
που δίδεται στο άρθρο 3 (ιστ) και τις επόμενες που εισάγεται στην κατηγορία 9 του 
παραρτήματος II: «όργανα παρακολούθησης … ελέγχου». Αμφότερα μπορούν να εφαρμόζονται 
στον εργαστηριακό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν επαγγελματίες, αλλά με διαφορετικό 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Τροπολογία 306
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα ΙΙΙ διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό είναι περιττό. Οι κανόνες για τον καθορισμό νέων ή την επιβολή 
περιορισμών στις ουσίες αυτές με βάση την οδηγία, έχουν εισαχθεί από τις τροπολογίες επί του 
άρθρου 4, παράγραφος 7.

Τροπολογία 307
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα ΙΙΙ διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διαγράφει το παράρτημα ΙΙΙ καθόσον δεν υπάρχει σαφής μεθοδολογία 
επιλογής των ουσιών που καταχωρίζονται σε αυτό. Επιπλέον, ένα τέτοιο παράρτημα θα
μπορούσε να παρεξηγηθεί συνολικά και θα αποτελούσε παράγοντα σύγχυσης εισάγοντας άλλο 
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κατάλογο χημικών ουσιών προς επανεξέταση αλλά που δεν έχουν ακόμη απαγορευθεί.

Τροπολογία 308
Sergio Berlato

Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα ΙΙΙ διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διαγράφει το παράρτημα ΙΙΙ καθόσον δεν υπάρχει σαφής μεθοδολογία 
επιλογής των ουσιών που καταχωρίζονται σε αυτό. Επιπλέον, ένα τέτοιο παράρτημα θα
μπορούσε να παρεξηγηθεί συνολικά και θα αποτελούσε παράγοντα σύγχυσης εισάγοντας άλλο 
κατάλογο χημικών ουσιών προς επανεξέταση αλλά που δεν έχουν ακόμη απαγορευθεί.

Τροπολογία 309
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 4 
παράγραφος 7

Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 4 
παράγραφος 7

1. Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD) 1. Ενώσεις αρσενικού
2. Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP) 2. Βηρύλλιο και οι ενώσεις του
3. Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP) 3. Τριοξείδιο του αντιμονίου
4. Φθαλικό διβουτύλιο (DBP) 4. Τριοξείδιο του νικελίου

5. Δισφαινόλη Α
6. Οργανικές ενώσεις βρωμίου πλην των 
βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας
7. Οργανικές ενώσεις χλωρίου πλην των 
χλωριούχων επιβραδυντικών φλόγας ή 
πλαστικοποιητικών ουσιών
8. Νανοϋλικά
9. Ιόντα αργύρου που χρησιμοποιούνται 
ως βιοκτόνα
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10. Ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη 
ανησυχία και περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο υποψηφίων ουσιών που 
αναφέρεται στο άρθρο 59, παράγραφος 1 
του κανονισμού (EΚ) αριθ 1907/2006)

Or. sv

Αιτιολόγηση

Ένας κατάλογος που επικαιροποιείται συνεχώς κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να επιδράσει θετικά 
όσον αφορά την υποκατάσταση των ουσιών αυτών.

Τροπολογία 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 4 
παράγραφος 7

Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 6α

1. Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD) 1. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
2. Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP) 2. Νανοϋλικά, ιδίως νανοσωλήνες και 

νανοάργυρος με ιδιότητες αμιάντου
3. Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP)
4. Φθαλικό διβουτύλιο (DBP)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες αυτές χρήζουν περαιτέρω εξετάσεως πριν ληφθεί απόφαση όσον αφορά την ανάγκη 
απαγόρευσής τους ή τις απαιτήσεις σήμανσής τους.
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Τροπολογία 311
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD) 1. Δινιτροτολουόλιο
2. Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP) 2. Διαμινο-διφαινυλομεθάνιο (MDA)
3. Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP) 3. 5-tert-βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-m-

ξυλόλιο (μοσχοξυλόλιο) 
4. Φθαλικό διβουτύλιο (DBP) 4. Αλκάνια, χλωρο (χλωριωμένες 

παραφίνες μικρής αλυσίδας)
5. Αργιλοπυριτικές πυρίμαχες 
κεραμικές ίνες
6. Ανθρακένιο
7. Έλαιο ανθρακενίου
8. Έλαιο ανθρακενίου, πάστα 
ανθρακενίου·
9. Έλαιο ανθρακενίου, πάστα
ανθρακενίου, κλάσμα ανθρακενίου·
10. Έλαιο ανθρακενίου, πάστα 
ανθρακενίου·
11. Έλαιο ανθρακενίου, χαμηλής 
περιεκτικότητας σε ανθρακένιο·
12. Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας 
(BBP)
13. Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) 
(DEHP)
14. Δι (τριβουτυλ) οξείδιο (TBTO)
15. Διχλωριούχο κοβάλτιο
16. Πεντοξείδιο του αρσενικού
17. Δισουλφίδιο του αρσενικού
18. Διβουτυλικές φθαλικές ενώσεις
(DBP)
19. Φθαλικό διβουτύλιο
20. Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο
(HBCDD) και όλα τα εντοπισμένα 
σημαντικά διαστερεοϊσομερή·
21. Χρωμικός μόλυβδος
22. Κόκκινος χρωμικός μόλυβδος
θειικός μόλυβδος
23. Υδρογονοαρσενικός μόλυβδος
24. Κίτρινος θειοχρωμικός μόλυβδος
25. Πίσσα, λιθανθρακόπισσα, υψηλής 
θερμοκρασίας
26. Διχρωμικό νάτριο
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27. Αρσενικικό τριαιθύλιο
28. Φωσφορικό τρις(2-χλωροαιθύλιο)
29. Πυρίμαχες κεραμικές ίνες 
αργιλοπυριτικού ζιρκόνιου
30. Δισφαινόλη Α

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορθώς η Επιτροπή υποβάλλει ακόμη έναν κατάλογο χημικών ουσιών προς επανεξέταση που 
δεν έχουν ακόμη απαγορευθεί αλλά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή την 
ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ασφαλές και συνεκτικό νομικό 
πλαίσιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να υπάρξει σαφής σύνδεση του καταλόγου 
υποψηφίων ουσιών πολύ υψηλής ανησυχίας μετά τις απαιτήσεις αδειοδότησης που ορίζει το 
άρθρο 58, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) REACH. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η 
δισφαινόλη Α, καθόσον τουλάχιστον 109 δημοσιευμένες μελέτες έχουν καταλήξει ότι έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία 312
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIIα
Συσκευές, εξοπλισμός και ανταλλακτικά
συσκευών που εξαιρούνται από το πεδίο 

αναφοράς της οδηγίας 
1. Εξοπλισμός 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· 
2. Εξοπλισμός που δεν προορίζεται να 
διατεθεί στην αγορά ως ενιαία 
λειτουργική ή εμπορική μονάδα. 
3. Ανταλλακτικά που προορίζονται για 
επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ 
που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2006.
4. Ανταλλακτικά που προορίζονται για 
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επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση 
ιατρικών συσκευών in vitro διάγνωσης
που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.
5. Ανταλλακτικά που προορίζονται για 
επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση 
ιατρικών συσκευών in vitro διάγνωσης
που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2016.
6. Ανταλλακτικά που προορίζονται για 
επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση μέσων 
παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν 
διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.
7. Ανταλλακτικά που προορίζονται για 
επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση 
βιομηχανικών μέσων παρακολούθησης 
και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017.
8. Ανταλλακτικά που προορίζονται για 
επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ 
για τους οποίους ισχύει εξαίρεση και οι 
οποίοι είχαν διατεθεί στην αγορά πριν 
εκπνεύσει η εξαίρεση αυτή.
9. Ενεργές εμφυτεύσιμες ιατρικές 
συσκευές.
10. Διάφοροι τύποι συσκευών, εργαλεία 
και άλλες διατάξεις που 
συναρμολογούνται, εγκαθίστανται και 
έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε 
συγκεκριμένο χώρο για βιομηχανική 
χρήση.
11. Αναλώσιμα για διατάξεις που δεν 
αντιστοιχούν στον ορισμό του ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
12. Ουσίες που προορίζονται να 
απελευθερωθούν υπό ευλόγως 
προβλεπόμενες συνθήκες για χρήση από 
ΗΗΕ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό συγκεντρώνει όλες τις πιθανές εξαιρέσεις από το πεδίο αναφοράς της 
οδηγίας στον ίδιο χώρο. Θα εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Πέρα από το 
αρχικό κείμενο της Επιτροπής, στο σημείο 10 εισάγει τους ορισμούς των μόνιμα 
συναρμολογούμενων σταθερών διατάξεων και στο σημείο 12, σύμφωνα με το άρθρο 7 (1)(β) 
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του REACH, εξαιρέσεις για ουσίες που εσκεμμένα απελευθερώνονται από ΗΗΕ (όπως τόνερ 
και μελάνια). Το σημείο 11 εξαιρεί αναλώσιμα που δεν είναι από μόνα τους ηλεκτρικές ή 
ηλεκτρονικές συσκευές σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3α του σχεδίου οδηγίας.

Τροπολογία 313
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη 
ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος 
ομοιογενούς υλικού

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη 
ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος 
ομοιογενούς υλικού
Μέρος Α

Μόλυβδος (0,1 %) Μόλυβδος (0,1 %)
Υδράργυρος (0,1 %) Υδράργυρος (0,1 %)
Κάδμιο (0,01 %) Κάδμιο (0,01 %)
Εξασθενές χρώμιο (0,1 %) Εξασθενές χρώμιο (0,1 %)
Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1 %) Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1 %)
Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1 
%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1 
%)
Μέρος Β
Ενώσεις αρσενικού (0,1 %)
Βηρύλλιο και οι ενώσεις του (0,1 %)
Τριοξείδιο του αντιμονίου (0,1 %)
Διφαινόλη Α (0,1 %)
Οργανικές ενώσεις βρωμίου πλην των 
βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας (0,1 
%)
Οργανικές ενώσεις χλωρίου πλην των
χλωριούχων επιβραδυντικών φλόγας ή 
πλαστικοποιητικών ουσιών (0,1 %)
Νανοσωλήνες άνθρακα με ιδιότητες 
αμιάντου (όριο ανίχνευσης) (0,1 %)

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) (0,1 %)
Πλαστικοποιητικές ουσίες οργανικών 
ενώσεων χλωρίου (0,1 %)
Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP) (0,1 
%)
Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP) (0,1 %)
Φθαλικό διβουτύλιο (DBP) (0,1 %)
 Νανοάργυρος (όριο ανίχνευσης)
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που προστίθενται στην πρόταση της Επιτροπής ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον στις βάσεις παραγωγής και/ή χρήσης και ανάκτησης.

Τροπολογία 314
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη 
ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος 
ομοιογενούς υλικού

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη 
ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος 
ομοιογενούς υλικού

Μέρος Α
Μόλυβδος (0,1%) Μόλυβδος (0,1%)
Υδράργυρος (0,1%) Υδράργυρος (0,1%)

Κάδμιο (0,01%) Κάδμιο (0,01%)
Εξασθενές χρώμιο (0,1%) Εξασθενές χρώμιο (0,1%) 

Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%) Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 
(0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 
(0,1%)

Μέρος Β
Επιβραδυντικά φλόγας οργανικών 
ενώσεων βρωμίου (0,1 %)
Επιβραδυντικά φλόγας οργανικών 
ενώσεων χλωρίου (0,1 %)
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) (0,1 %)
Πλαστικοποιητικές ουσίες οργανικών 
ενώσεων χλωρίου (0,1 %)
Φθαλικές ενώσεις που πληρούν τα 
κριτήρια για να καταχωρηθούν ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1Α ή 
1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή για τις επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (RoHS) συνιστά μία σταδιακή κατάργηση των οργανικών ενώσεων βρωμίου και 
χλωρίου και του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργούν 
στην επεξεργασία των αποβλήτων. Η βιομηχανία των ηλεκτρονικών έχει προοδεύσει πολύ σε 
ό,τι αφορά την παγκόσμια πρωτοβουλία της για μετατροπή της παραγωγής με ουσίες χαμηλής 
περιεκτικότητας αλογόνων (που ορίζονται ως επιβραδυντικά φλόγας οργανικών ενώσεων 
βρωμίου/χλωρίου/PVC κάτω από 900ppm). Ανάλογη δράση έχουν αναλάβει ορισμένοι 
κατασκευαστές ‘λευκών προϊόντων’. Αυτές οι εθελοντικές δράσεις πρέπει να υποστηριχθούν 
μέσω σαφών απαιτήσεων από πλευράς νομοθέτη για δημιουργία περιβάλλοντος ίσων όρων 
ανταγωνισμού και ενίσχυση της ασφάλειας της αγοράς.

Τροπολογία 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη 
ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος 
ομοιογενούς υλικού

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη 
ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος 
ομοιογενούς υλικού
Μέρος Α

Μόλυβδος (0,1%) Μόλυβδος (0,1%)
Υδράργυρος (0,1%) Υδράργυρος (0,1%)
Κάδμιο (0,01%) Κάδμιο (0,01%)
Εξασθενές χρώμιο (0,1%) Εξασθενές χρώμιο (0,1%)
Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%) Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%)
Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 
(0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 
(0,1%)
Μέρος Β 
Χλωριωμένες παραφίνες μέσης αλυσίδας 
(MCCP)

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από τις ουσίες που έχουν αναφερθεί παλαιότερα (όπως επί παραδείγματι στην έκθεση Jill
Evans), διάφορες μελέτες συνιστούν την απαγόρευση της χρήσης των χλωριωμένων παραφινών
μέσης αλυσίδας (MCCP) με τη συμπερίληψή τους στο παράρτημα IV της οδηγίας RoHS (η 
γερμανική Umweltbundesamt, και η μελέτη ERA). Τα MCCP χρησιμοποιούνται ως είδη
πλαστικοποίησης και επιβραδυντές φλόγας με έμμονες, βιοσωρευτικές και τοξικές ιδιότητες. Οι 
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ιδιότητες αυτές έχουν επίσης τεκμηριωθεί δεόντως και από τη μελέτη του Öko-Institut(2008),
βλ. σημείωση 5.

Τροπολογία 316
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη 
ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος 
ομοιογενούς υλικού

Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο 
άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη 
ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος 
ομοιογενούς υλικού

Μόλυβδος (0,1%) Μόλυβδος (0,1%)
Υδράργυρος (0,1%) Υδράργυρος (0,1%)
Κάδμιο (0,01%) Κάδμιο (0,01%)
Εξασθενές χρώμιο (0,1%) Εξασθενές χρώμιο (0,1%)
Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%) Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%)
Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 
(0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 
(0,1%)
Nανοάργυρος (όριο ανίχνευσης)

Μακροί πολύτοιχοι νανοσωλήνες
άνθρακα (όριο ανίχνευσης)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νανοάργυρος χρησιμοποιείται ως αντιμικροβιακός παράγοντας σε ΗΗΕ, όπως το περίβλημα 
των κινητών τηλεφώνων, και ακόμη απελευθερώνεται από τα πλυντήρια. Πέρα από το ότι οι 
χρήσεις αυτές είναι περιττές, ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι 
νανοσωλήνες άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ΗΗΕ αλλά, παρόλ’ αυτά, έχει 
αποδειχθεί ότι μπορεί να έχουν ιδιότητες που προσομοιάζουν αυτές του αμιάντου. Αξιόλογες 
αρχές όπως η Βασιλική Επιτροπή του ΗΒ για την Περιβαλλοντική Ρύπανση, η Εκτελεστική 
Επιτροπή του ΗΒ για την υγεία και την ασφάλεια καθώς και ο Γερμανικός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος έχουν διατύπωση ανησυχίες σχετικά με τα νανοϋλικά αυτά ή έχουν συστήσει 
ακόμη και κατάργηση της χρήσης τους.
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Τροπολογία 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IVα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Παράρτημα IVα)
1. Νανοάργυρος
2. Νανοσωλήνες άνθρακα με ιδιότητες 
αμιάντου
3. Μεταλλικό βηρύλλιο
4. Οξείδιο του βηρυλλίου (BeO)

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Öko-Institut έχει προτείνει την επισήμανση ορισμένων ουσιών (σηημεία 3 και 4). Για τα 
σημεία 1 και 2, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι η έκθεση σε μακρούς πολύτοιχους σωλήνες 
νανοάνθρακα μπορεί να προξενήσουν ασθένειες προσομοιάζουσες του αμιάντου και ότι η 
απελευθέρωση μορίων νανοαργύρου μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Είναι αναγκαίο να υπάρξει περαιτέρω έρευνα, αλλά στο μεταξύ το 
πρώτο βήμα πρέπει να είναι η σήμανση των ουσιών αυτών με σκοπό τον προσεκτικό χειρισμό 
τους. Πρέπει να διασφαλιστεί η βέλτιστη διασύνδεση με την οδηγία περί οικολογικού 
σχεδιασμού. Συνδέονται με την τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1, εδάφιο 3α (νέο) 
την τροπολογία επί του άρθρου 4, παράγραφος 1 (β) (νέα).

Τροπολογία 318
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα IV διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό περιελήφθη στο παράρτημα V, με συνεχή αρίθμηση. Πριν από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να επικαιροποιήσει το παράρτημα αυτό σύμφωνα με την 
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τροπολογία επί του άρθρου 5(4a) και να την ευθυγραμμίσει με την επιστημονική και τεχνική 
πρόοδο. Το υφιστάμενο παράρτημα VI βασίζεται σε μια έκθεση του ΕΧΕ που εκπονήθηκε με 
βάση τις γνώσεις που διατίθενται το μέχρι το 2005.

Τροπολογία 319
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ή ανιχνεύει 
ιονίζουσες ακτινοβολίες

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕΧΕ, στη μελέτη που του είχε ζητήσει η Επιτροπή (2006-0383) κατέληγε ότι η συμπερίληψη
του ιατρικού εξοπλισμού στο πεδίο αναφοράς ήταν δυνατή αλλά οι κατασκευαστές θα ζητούσαν 
ορισμένες εξαιρέσεις. Ο ΕΧΕ συνιστούσε επίσης να εξεταστεί η περίπτωση χορήγησης 
προσωρινής εξαίρεσης για τον μόλυβδο στις συγκολλητικές ουσίες όταν επρόκειτο να 
τροποποιηθεί η οδηγία RoHS. Στη νέα έκθεση του ΕΧΕ (2009-0394) οι κατασκευαστές 
ορισμένων πολύπλοκων ιατρικών μηχανημάτων διαπίστωσαν ότι αυτές δεν θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν με ικανοποιητική αξιοπιστία χωρίς μόλυβδο. Στην αναδιατύπωση αυτό πρέπει 
να ληφθεί υπόψη.

Τροπολογία 320
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ή ανιχνεύει 
ιονίζουσες ακτινοβολίες

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον οι κατηγορίες 8 (ιατρικές συσκευές) και 9 (συσκευές παρακολούθησης και ελέγχου) 
που μνημονεύονται στο παράρτημα Ι περιλαμβάνονται στο πεδίο αναφοράς, είναι αναγκαίο να 
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αποκλειστούν ειδικά τα αντικείμενα που καταχωρίζονται ανωτέρω, κυρίως λόγω της 
εξειδικευμένης χρήσης τους σε ιατρικές διαδικασίες και τους μεγάλους κύκλους παραγωγής 
παρακολούθησης και ελέγχου.

Τροπολογία 321
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 Μόλυβδος για θωράκιση από ιονίζουσα 
ακτινοβολία

5 Μόλυβδος για θωράκιση διοπτρών και 
διατάξεων ελέγχου σκέδασης και 
πλεγμάτων, από ιονίζουσα ακτινοβολία

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 322
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 Μόλυβδος για θωράκιση από ιονίζουσα 
ακτινοβολία

5 Μόλυβδος για θωράκιση διοπτρών και 
διατάξεων ελέγχου σκέδασης και 
πλεγμάτων, από ιονίζουσα ακτινοβολία

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.
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Τροπολογία 323
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ - σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 Μόλυβδος σε δοκίμια ακτίνων Χ 6 Μόλυβδος σε δοκίμια δεικτών ακτίνων 
Χ ιονίζουσας ακτινοβολίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 324
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 Μόλυβδος σε δοκίμια ακτίνων Χ 6 Μόλυβδος σε δοκίμια δεικτών ακτίνων 
Χ ιονίζουσας ακτινοβολίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα..

Τροπολογία 325
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδμίου για 8 Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδμίου για 
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φορητά φασματόμετρα φθορισμού ακτίνων 
Χ Αισθητήρες, ανιχνευτές και ηλεκτρόδια 
(επιπλέον του σημείου 1)

φορητά φασματόμετρα φθορισμού ακτίνων 
Χ 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 326
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδμίου για 
φορητά φασματόμετρα φθορισμού ακτίνων 
Χ Αισθητήρες, ανιχνευτές και ηλεκτρόδια 
(επιπλέον του σημείου 1)

8 Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδμίου για 
φορητά φασματόμετρα φθορισμού ακτίνων 
Χ

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 327
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10 Μόλυβδος και κάδμιο σε λυχνίες 
φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης

Μόλυβδος και κάδμιο σε λυχνίες 
φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης

Or. en



AM\809039EL.doc 107/118 PE439.897v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 328
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI - υπότιτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λοιπές εφαρμογές διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 329
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI - υπότιτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λοιπές εφαρμογές διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.
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Τροπολογία 330
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 331
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 332
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

χρησιμοποιούμενα σε

- φορητούς απινιδωτές κλάσης II,
- συσκευές κλάσης ΙΙ που τοποθετούνται 
σε ασθενείς και φορητό εξοπλισμό 
υπερήχων και φορητό εξοπλισμό 
παρακολούθησης ασθενών

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 333
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

17 Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα 
χρησιμοποιούμενα σε

- φορητούς απινιδωτές κλάσης II,
- συσκευές κλάσης ΙΙ που τοποθετούνται 
σε ασθενείς και φορητό εξοπλισμό 
υπερήχων και φορητό εξοπλισμό 
παρακολούθησης ασθενών

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.
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Τροπολογία 334
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – σημείο 20 α – 20 κγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20α Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα 
και σε απολήξεις και συνδέσμους
κατασκευαστικών στοιχείων στην 
απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 
(MRI) και μαγνητικού εγκεφαλογράφου
(ΜΕG) που λειτουργούν σε θερμοκρασίες 
χαμηλότερες των -50◦C
20β Μόλυβδος σε απολήξεις
επιστρώσεων μη μαγνητικών 
κατασκευαστικών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) και
μαγνητικού εγκεφαλογράφου (ΜΕG) και 
σε συγκολλητικά κράματα που 
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αυτών 
των μη μαγνητικών κατασκευαστικών 
στοιχείων
20γ Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα 
και σε επιστρώσεις απολήξεων 
κατασκευαστικών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση 
πινάκων τυπωμένων κυκλωμάτων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
περιλαμβάνουν BGA, CSP, QFN, και 
παρεμφερείς συσκευές και 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για απεικόνιση, που 
περιλαμβάνονται αξονική τομογραφία 
(CT), τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 
(PET), τομογραφία μονοφωτονικής 
εκπομπής (SPECT), μαγνητική 
εγκεφαλογραφία (MEG), απεικόνιση
μαγνητικού συντονισμού (MRI) και 
μοριακή απεικόνιση, καθώς και 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για ακτινοβολία και 
σωματιδιακή θεραπεία.
20δ Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα 
που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση πινάκων τυπωμένων 
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κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται για 
τη στήριξη ψηφιακών συστοιχιών 
ανιχνευτών ημιαγωγών, π.χ. τελλουρικός 
ψευδάργυρος-κάδμιο και συστοιχίες 
ψηφιακών ανιχνευτών ακτίνων Χ πεδίου 
pin-grid
20ε Μόλυβδος και εξασθενές χρώμιο σε 
κατασκευαστικά στοιχεία που είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για κλάδους της 
βιομηχανίας που βρίσκονται εκτός του 
πεδίου αναφοράς της οδηγίας RoHS και 
χρησιμοποιούνται ως κατασκευαστικά 
στοιχεία σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα
20στ Μόλυβδος ως ξηρό λιπαντικό σε 
κράματα χαλκού και αλουμινίου σε 
χώρους που εκτίθενται σε ιονίζουσα 
ακτινοβολία
20ζ Μόλυβδος για στεγανή σφράγιση
ενισχυτών εικόνας
20η Εξασθενές χρώμιο σε in-situ
αλκαλικούς διανομείς
20θ Κάδμιο σε εξόδους φωσφόρου 
ενισχυτών εικόνας
20ι Δείκτης οξικού μολύβδου για χρήση 
σε στερεοτακτικές κεφαλές πλαισίου σε 
αξονική τομογραφία (CT) και απεικόνιση 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) 
20ια Μόλυβδος και εξασθενές χρώμιο σε 
ανταλλακτικά χρησιμοποιημένων 
σωλήνων ακτίνων Χ που διετέθησαν στην 
αγορά της ΕΕ πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και 
επαναχρησιμοποιήθηκαν σε νέους
σωλήνες ακτίνων Χ από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2019
20ιβ Υδράργυρος σε ευθύγραμμους 
λαμπτήρες φθορισμού ειδικών 
εφαρμογών
20ιγ Μόλυβδος στο γυαλί καθοδικών 
λυχνιών, ηλεκτρονικών κατασκευαστικών 
στοιχείων και λαμπτήρων φθορισμού
20ιδ Μόλυβδος ως συστατικό κράματος 
χάλυβα με περιεκτικότητα σε μόλυβδο 
έως 0,35% κατά βάρος, κράματος 
αλουμινίου με περιεκτικότητα σε μόλυβδο 
έως 0,4% κατά βάρος και κράματος 
χαλκού με περιεκτικότητα σε μόλυβδο 
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έως 4% κατά βάρος
20ιε
- Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα

τύπου υψηλού σημείου τήξεως (δηλαδή 
κράματα μολύβδου με περιεκτικότητα σε 
μόλυβδο 85% ή περισσότερο κατά 
βάρος),
- Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα
για εξυπηρετητές (διακομιστές), 
συστήματα αποθήκευσης και συστήματα 
αποθήκευσης με συστοιχίες, εξοπλισμό 
υποδομής δικτύων για μεταγωγή, 
σηματοδοσία, διαβίβαση, καθώς και 
διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες,
- Μόλυβδος σε ηλεκτρονικά κεραμικά 

μέρη (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές διατάξεις). 
20ιστ Κάδμιο και οι ενώσεις του σε 
ηλεκτρικές επαφές και επιμεταλλώσεις με 
κάδμιο, εκτός των εφαρμογών που έχουν 
απαγορευθεί δυνάμει της οδηγίας 
91/338/ΕΟΚ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
20ιζ Μόλυβδος που χρησιμοποιείται σε 
συμμορφούμενα συστήματα συζευκτήρα 
ακροδεκτών 
20ιη Μόλυβδος και κάδμιο σε οπτικό 
γυαλί και γυαλί φίλτρων
20 ιθ Μόλυβδος σε συγκολλητικά 
κράματα αποτελούμενα από περισσότερα 
των δύο στοιχείων για σύνδεση μεταξύ 
των ακροδεκτών και του πακέτου των 
μικροεπεξεργαστών, με περιεκτικότητα 
σε μόλυβδο άνω του 80% και κάτω του 
85% κατά βάρος
20 κ Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα
με σκοπό την ολοκλήρωση 
εκμεταλλεύσιμης ηλεκτρικής σύνδεσης 
μεταξύ μήτρας και φορέα ημιαγωγού σε 
μονολιθικά (Flip Chip) ολοκληρωμένα 
κυκλώματα
20 κα Μόλυβδος σε φινιρίσματα 
κατασκευαστικών στοιχείων λεπτού 
(μικρού) βήματος 0,65 mm κατ’ ανώτατο 
όριο, πλην των συζευκτήρων, με πλαίσια 
NiFe-μολύβδου και μόλυβδος σε 
φινιρίσματα κατασκευαστικών στοιχείων 
λεπτού βήματος 0,65 mm κατ’ ανώτατο 
όριο, πλην των συζευκτήρων, με πλαίσια 
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χαλκού-μολύβδου
20 κβ Μόλυβδος σε συγκολλητικά 
κράματα για ετερογενή συγκόλληση σε 
μηχανικά κατεργασμένες δισκοειδείς και 
επίπεδες συστοιχίες διάτρητων
κεραμικών πολυστρωματικών πυκνωτών
20 κγ Οξείδια μολύβδου σε στεγανωτικό 
υαλότριμμα για παράθυρα πηγών λέιζερ 
αργού και κρυπτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.

Τροπολογία 335
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – σημείο 20 α – 20 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20α Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα 
και σε απολήξεις και συνδέσμους
κατασκευαστικών στοιχείων στην 
απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 
(MRI) και μαγνητικού εγκεφαλογράφου
(ΜΕG) που λειτουργούν σε θερμοκρασίες 
χαμηλότερες των -50◦C
20β Μόλυβδος σε απολήξεις
επιστρώσεων μη μαγνητικών 
κατασκευαστικών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) και
μαγνητικού εγκεφαλογράφου (ΜΕG) και 
σε συκολλητικά κράματα που 
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αυτών 
των μη μαγνητικών κατασκευαστικών 
στοιχείων
20γ Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα 
που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση πινάκων τυπωμένων 
κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται για 
τη στήριξη ψηφιακών συστοιχιών 
ανιχνευτών ημιαγωγών, π.χ. τελλουρικός
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ψευδάργυρος-κάδμιο και συστοιχίες 
ψηφιακών ανιχνευτών ακτίνων Χ πεδίου 
pin-grid
20δ Μόλυβδος και εξασθενές χρώμιο σε 
κατασκευαστικά στοιχεία που είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για κλάδους της 
βιομηχανίας που βρίσκονται εκτός του 
πεδίου αναφοράς της οδηγίας RoHS και 
χρησιμοποιούνται ως κατασκευαστικά 
στοιχεία σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα
20ε Μόλυβδος ως ξηρό λιπαντικό σε 
κράματα χαλκού και αλουμινίου σε 
χώρους που εκτίθενται σε ιονίζουσα 
ακτινοβολία
20στ Μόλυβδος για στεγανή σφράγιση
ενισχυτών εικόνας
20ζ Εξασθενές χρώμιο σε in-situ
αλκαλικούς διανομείς
20η Κάδμιο σε εξόδους φωσφόρου 
ενισχυτών εικόνας
20θ Δείκτης οξικού μολύβδου για χρήση 
σε στερεοτακτικές κεφαλές πλαισίου σε 
αξονική τομογραφία (CT) και απεικόνιση 
μαγνητικού συντονισμού (MRI)
20ι Μόλυβδος και εξασθενές χρώμιο σε 
ανταλλακτικά χρησιμοποιημένων 
σωλήνων ακτίνων Χ που διετέθησαν στην 
αγορά της ΕΕ πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και 
επαναχρησιμοποιήθηκαν σε νέους
σωλήνες ακτίνων Χ από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2019.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα VI - εισαγωγικό τμήμα.
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Τροπολογία 336
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VΙα
Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από την 
απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4, 
παράγραφος 1, όσον αφορά την 
κατηγορία 11
1. Κάδμιο σε φωτοβολταϊκές συστοιχίες 
λεπτής μεμβράνης με κυψέλες από 
τελλουριούχο κάδμιο

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν το πεδίο αναφοράς είναι ανοικτό, οι φωτοβολταϊικές συστοιχίες πρέπει να αποκλειστούν το 
πεδίο αναφοράς της οδηγίας. Δεν υπάρχει αποτελεσματικό υποκατάστατο για το τελλουριούχο 
κάδμιο που περιέχουν τα φωτοβολταϊκοί συλλέκτες. Οι καινοτομίες αποτελούν τυπικό στοιχείο 
της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών. Η προβλεψιμότητα όσον αφορά τον μελλοντικό σχεδιασμό 
είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτομιών αυτών που 
συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική ανάπτυξη. Οι προσωρινές εξαιρέσεις από το πεδίο αναφοράς δεν 
εκπληρώνει την προϋπόθεση αυτή.

Τροπολογία 337
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VI α
Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από την 
απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4, 
παράγραφος 1, όσον αφορά την 
κατηγορία 11
Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, 
οι εφαρμογές στο παρόν παράρτημα 
λήγουν τέσσερα έτη από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 2, 
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παράγραφος 1α.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κάδμιο ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η χρήση του σε 
φωτοβολταϊκές μονάδες πρέπει γρήγορα να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
χορήγησης προσωρινής εξαίρεσης των εφαρμογών από την οδηγία αυτή. Ωστόσο, με βάση την 
σημερινή κατάσταση των πραγμάτων δεν γίνεται αποδεκτή η απόφαση του εισηγητή να 
χορηγήσει εξαίρεση για το κάδμιο στις φωτοβολταϊκές μονάδες.

Τροπολογία 338
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VIβ
Αίτηση εξαίρεσης από το άρθρο 4, 
παράγραφος 1, ή για ανανέωση τέτοιας 
εξαίρεσης
Αίτηση μπορεί να υποβάλει ο 
κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του κατασκευαστή ή 
οποιοσδήποτε φορέας στην αλυσίδα 
τροφοδοσίας, και περιλαμβάνει τα εξής:
(α) το όνομα, τη διεύθυνση και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος,
(β) πληροφορίες σχετικά με το υλικό για 
το κατασκευαστικό στοιχείο και τις 
συγκεκριμένες χρήσης της ουσίας που 
περιέχει το υλικό και το κατασκευαστικό 
στοιχείο για την οποία ζητείται εξαίρεση, 
καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της·
(γ) επαληθεύσιμη και πλήρως 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της 
εξαίρεσης, επί τη βάσει των 
προϋποθέσεων που θεσπίζει το άρθρο 5·
(δ) ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών 
ουσιών, υλικών ή σχεδίων στη βάση του 
κύκλου ζωής, όπου περιλαμβάνονται, 
εφόσον είναι διαθέσιμες, πληροφορίες και 
μελέτες αξιολογήσεων από ομοτίμους, 
σχετικά με την ανεξάρτητη έρευνα και τις 
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αναπτυξιακές δραστηριότητες του 
αιτούντος·
(ε) ανάλυση της δυνατότητας διάθεσης 
των εναλλακτικών επιλογών που 
περιγράφονται στο σημείο (δ)·
(στ) σχέδιο υποκατάστασης, όπως 
αναφέρεται στο κανονισμό (EΚ) αριθ.
1907/2006, όπου συμπεριλαμβάνεται και
χρονοδιάγραμμα των προτεινόμενων από 
τον αιτούντα δράσεων·
(ζ) ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη 
σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει 
να θεωρούνται ως βιομηχανική 
ιδιοκτησία συνοδευόμενη από
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση,
(η) πρόταση για συγκεκριμένη και σαφή 
διατύπωση της εξαίρεσης·
(θ) περίληψη της αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται σε μια πολύ παρεμφερή τροπολογία που συζητήθηκε στο 
Συμβούλιο. Πέρα από την διατύπωση που συζητήθηκε στο Συμβούλιο, η τροπολογία αυτή α) 
ζητεί να υπάρξει επαληθεύσιμη και πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, β) αξιολόγηση της 
δυνατότητας διάθεσης εναλλακτικών επιλογών, και γ) σε κάθε περίπτωση, σχέδιο 
υποκατάστασης.

Τροπολογία 339
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII - σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το εδάφιο αυτό είναι περιττό καθόσον δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα βάσει των 
οποίων οι κοινοποιημένοι οργανισμοί θα μπορούσαν να διαπιστώσουν τη συμμόρφωση.


