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Τροπολογία 172
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που
συλλέγονται χωριστά και αποστέλλονται 
για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 
και 10 ή για προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2011, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν τους 
ακόλουθους ελάχιστους στόχους:

1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που 
συλλέγονται χωριστά και αποστέλλονται 
για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 
και 10 ή για προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2011, οι παραγωγοί και κάθε άλλος 
παράγοντας ΑΗΗΕ επιτυγχάνουν τους 
ακόλουθους στόχους:

Or. enΑιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ θα πρέπει να διασαφηνίζεται απόλυτα στο περιεχόμενο 
της ίδιας της οδηγίας ΑΗΗΕ, χωρίς παραπομπές σε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για τον 
περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε νομική ασάφεια.

Τροπολογία 173
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

– ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και – ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και 
– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 80%·

– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 80% των 
κατασκευαστικών στοιχείων, υλικών και 
ουσιών τους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλα τα εξαρτήματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακτήσιμα ή/και 
ανακυκλώσιμα. Ο στόχος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της ποσότητας που είναι 
δυνατό να επιτευχθεί.

Τροπολογία 174
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 
του παραρτήματος Ι.Α της παρούσας 
οδηγίας,

– ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και – ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και 
– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 80%·

– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 80%·

Or. enΑιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ θα πρέπει να διασαφηνίζεται απόλυτα στο περιεχόμενο 
της ίδιας της οδηγίας ΑΗΗΕ, χωρίς παραπομπές σε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για τον 
περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε νομική ασάφεια.

Τροπολογία 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 4
του παραρτήματος ΙΑ,

– ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και – ανάκτηση σε ποσοστό 85%,  
– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση σε ποσοστό 80%·

–  ανακύκλωση σε ποσοστό 75% και
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- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
σε ποσοστό 5%·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να προηγείται της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. Η 
μεγιστοποίηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης (εκτιμάται σε 5-20%) δεν είναι δυνατή 
με την ενσωμάτωση στόχων επαναχρησιμοποίησης σε έναν συνδυασμένο στόχο 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επειδή ο παραγωγός θα μπορεί να επιτύχει το στόχο 
μόνο μέσω ανακύκλωσης, άρα θα μπορούσε να συνεχίζει να παραβλέπει τις δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης. Δεδομένου ότι η εισαγωγή ξεχωριστού στόχου για επαναχρησιμοποίηση 
θα ήταν ένα νέο στοιχείο, το 5% φαίνεται ένα εύλογο ποσοστό.

Τροπολογία 176
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

– ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και – ανάκτηση σε ποσοστό 85%,  
–  ανακύκλωση σε ποσοστό 75% και– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

και ανακύκλωση σε ποσοστό 80%· - προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
σε ποσοστό 5%·

Or. en

Τροπολογία 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

β) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 2 του 
παραρτήματος ΙΑ,
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- ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και - ανάκτηση σε ποσοστό 80%, 

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%·

- ανακύκλωση σε ποσοστό 65%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
σε ποσοστό 5%·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να προηγείται της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. Η 
μεγιστοποίηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης (εκτιμάται σε 5-20%) δεν είναι δυνατή 
με την ενσωμάτωση στόχων επαναχρησιμοποίησης σε έναν συνδυασμένο στόχο 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επειδή ο παραγωγός θα μπορεί να επιτύχει το στόχο 
μόνο μέσω ανακύκλωσης, άρα θα μπορούσε να συνεχίζει να παραβλέπει τις δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης. Δεδομένου ότι η εισαγωγή ξεχωριστού στόχου για επαναχρησιμοποίηση 
θα ήταν ένα νέο στοιχείο, το 5% φαίνεται ένα εύλογο ποσοστό.

Τροπολογία 178
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4
του παραρτήματος Ι.Α της παρούσας 
οδηγίας 20x,

- ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και - ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%·

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%·

Or. enΑιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ θα πρέπει να διασαφηνίζεται απόλυτα στο περιεχόμενο 
της ίδιας της οδηγίας ΑΗΗΕ, χωρίς παραπομπές σε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για τον 
περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε νομική ασάφεια.
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Τροπολογία 179
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

- ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και - ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%·

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70% των 
κατασκευαστικών στοιχείων, υλικών και 
ουσιών τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλα τα εξαρτήματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακτήσιμα ή/και 
ανακυκλώσιμα. Ο στόχος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε  ένα ποσοστό της ποσότητας που είναι 
δυνατό να επιτευχθεί.

Τροπολογία 180
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

- ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και - ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%·

- ανακύκλωση σε ποσοστό 65%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
σε ποσοστό 5%·
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Or. en

Τροπολογία 181
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7, 
8 και 9 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών),

γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7, 
8 και 9 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών), 

– ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και – ανάκτηση σε ποσοστό 75% , και 
– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 55%· 

– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 55% των 
κατασκευαστικών στοιχείων, υλικών και 
ουσιών τους· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλα τα εξαρτήματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακτήσιμα ή/και 
ανακυκλώσιμα. Ο στόχος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της ποσότητας που είναι 
δυνατό να επιτευχθεί.

Τροπολογία 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 
7, 8 και 9 του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 20xx/xx/EΚ (περιορισμός της 
χρήσης επικίνδυνων ουσιών),

γ) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 5 του 
παραρτήματος ΙΑ, 

– ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και – ανάκτηση σε ποσοστό 75%, 
– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 55%· 

– ανακύκλωση σε ποσοστό 50%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
σε ποσοστό 5%·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να προηγείται της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. Η 
μεγιστοποίηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης (εκτιμάται σε 5-20%) δεν είναι δυνατή 
με την ενσωμάτωση στόχων επαναχρησιμοποίησης σε έναν συνδυασμένο στόχο 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επειδή ο παραγωγός θα μπορεί να επιτύχει το στόχο 
μόνο μέσω ανακύκλωσης, άρα θα μπορούσε να συνεχίζει να παραβλέπει τις δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης. Δεδομένου ότι η εισαγωγή ξεχωριστού στόχου για επαναχρησιμοποίηση 
θα ήταν ένα νέο στοιχείο, το 5% φαίνεται ένα εύλογο ποσοστό.

Τροπολογία 183
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 - στοιχείο γ  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7, 
8 και 9 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών), 

γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7, 
8 και 9 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης 
επικίνδυνων ουσιών), 

– ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και – ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και
– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση σε ποσοστό 55%· 

– ανακύκλωση σε ποσοστό 50%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
σε ποσοστό 5%·

Or. en

Τροπολογία 184
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου, 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση σε ποσοστό 85%.

δ) για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου, 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση σε ποσοστό 85% των 
κατασκευαστικών στοιχείων, υλικών και 
ουσιών τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλα τα εξαρτήματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακτήσιμα ή/και 
ανακυκλώσιμα. Ο στόχος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της ποσότητας που είναι 
δυνατό να επιτευχθεί.

Τροπολογία 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 - στοιχείο -δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 6 του 
παραρτήματος IA
- ανάκτηση σε ποσοστό 85%,
- ανακύκλωση σε ποσοστό 75%, και,
- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
σε ποσοστό 5%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών μικρού μεγέθους, όπως φορητοί υπολογιστές 
(lap-top), υπολογιστές τσέπης (notebook) και κινητά τηλέφωνα, έχει σύντομο κύκλο ζωής και 
τα νέα μοντέλα διατίθενται γρήγορα στην αγορά. Αποτελεί πρόδρομο στην προσπάθεια να 
αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης και, δεδομένου ότι σπάνια χρησιμοποιεί υλικά αξίας ως 
πρώτες ύλες, θα πρέπει να έχει υψηλούς στόχους.

Δεδομένου ότι η εισαγωγή ξεχωριστού στόχου για επαναχρησιμοποίηση θα ήταν ένα νέο 
στοιχείο, το 5% φαίνεται ένα εύλογο ποσοστό.

Τροπολογία 186
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) οι μικρές συσκευές που περιέχουν 
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κατασκευαστικά στοιχεία αξίας και 
πολύτιμα μέταλλα ανακυκλώνονται με 
σκοπό την ανάκτηση πολύτιμων 
μετάλλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάκτηση των πολύτιμων μετάλλων που περιέχονται στις μικρές συσκευές είναι κρίσιμη. 
Αυτός θα πρέπει να είναι ένας συγκεκριμένος στόχος κατά τη συλλογή και ανακύκλωση μικρών 
συσκευών. Ειδάλλως, είναι πιθανό να μην επιβληθούν σημαντικά κυκλώματα για την προστασία 
των πόρων στην ΕΕ.

Τροπολογία 187
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 
βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 
σε εγκαταστάσεις ανάκτησης.

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 
βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 
σε εγκαταστάσεις ανάκτησης. Οι εργασίες
αποθήκευσης, διαλογής και 
προεπεξεργασίας στις εγκαταστάσεις 
ανάκτησης δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της 
επίτευξης των εν λόγω στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη εξασφαλίζει ότι μόνο οι εργασίες τελικές ανάκτησης υπολογίζονται ως 
ανάκτηση. Ειδάλλως, τα απόβλητα που αποστέλλονται σε μια εγκατάσταση ανάκτησης και τα 
οποία υποβάλλονται μόνο σε εργασίες προεπεξεργασίας, όπως η διαδικασία διαλογής και 
αποθήκευσης, αλλά αργότερα διατίθενται ως απορρίμματα, θα θεωρούνται ως ανακτημένα.
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Τροπολογία 188
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 
βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 
σε εγκαταστάσεις ανάκτησης.

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 
βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που τελικά
επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται 
ή ανακτώνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη προϋποθέτει ότι το 100% της ποσότητας που αποστέλλεται για ανάκτηση 
τελικά επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται ή ανακτάται. Αυτό προφανώς δεν ισχύει, καθώς 
θα υπάρχουν τμήματα που δεν είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιούν, να ανακυκλωθούν ή να 
ανακτηθούν πλήρως. Επομένως, οι στόχοι θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το ποσοστό που 
τελικά επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται ή ανακτάται.

Τροπολογία 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 
βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 
σε εγκαταστάσεις ανάκτησης.

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 
βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 
σε εγκαταστάσεις ανάκτησης και τελικά
επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται 
και ανακτώνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
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accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Τροπολογία 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 
βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 
σε εγκαταστάσεις ανάκτησης.

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 
βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 
σε εγκαταστάσεις ανάκτησης . Οι εργασίες
αποθήκευσης, διαλογής και 
προεπεξεργασίας (εκτός από την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση) 
δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό 
των εν λόγω στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 11.2 στην αναδιατύπωση της οδηγίας ΑΗΗΕ δεν είναι επαρκώς ακριβής για 
να εξασφαλίζει περιβαλλοντικές ωφέλιμες δράσεις. Η κύρια εργασία πολλών εγκαταστάσεων 
ανάκτησης σε πολλά μικρότερα κράτη μέλη περιλαμβάνει μόνο αποθήκευση, διαλογή και 
προεπεξεργασία σύμφωνα με τις εργασίες ανάκτησης R12–R13 στην οδηγία περί αποβλήτων
2008/98/ΕΚ. Τα περιβαλλοντικά οφέλη δεν επιτυγχάνονται μέχρι να εκτελεστούν οι εργασίες
«τελικής» ανάκτησης (R1-R11). Συνεπώς, οι στόχοι και η επίτευξή τους θα πρέπει να 
υπολογίζονται μόνο για ΑΗΗΕ που υποβάλλονται σε εργασία «τελικής» ανάκτησης.
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Τροπολογία 191
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον 
υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι 
παραγωγοί ή οι ενεργούντες για 
λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία 
σχετικά με τη μάζα των ΑΗΗΕ, των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών 
και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από 
την εγκατάσταση επεξεργασίας ή/και κατά 
την είσοδο στην εγκατάσταση ανάκτησης 
ή ανακύκλωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον 
υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι 
παραγωγοί ή οι ενεργούντες για 
λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία 
σχετικά με τη μάζα των ΑΗΗΕ, των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών 
και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από 
την εγκατάσταση επεξεργασίας και κατά 
την είσοδο και έξοδο από την 
εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η τήρηση αρχείων σχετικά με τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται
εκτός της εγκατάστασης και επομένως μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τελικό 
προορισμό των ΑΗΗΕ που υποβάλλονται σε διαλογή/προεπεξεργασία.

Τροπολογία 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον 
υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι 
παραγωγοί ή οι ενεργούντες για 
λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία 
σχετικά με τη μάζα των ΑΗΗΕ, των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών 
και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από 
την εγκατάσταση επεξεργασίας ή/και κατά 
την είσοδο στην εγκατάσταση ανάκτησης 
ή ανακύκλωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον 
υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι 
παραγωγοί ή οι ενεργούντες για 
λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία 
σχετικά με τη μάζα των ΑΗΗΕ, των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών 
και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από 
την εγκατάσταση επεξεργασίας και κατά 
την είσοδο και έξοδο (ως συνολικό 
ποσοστό) από την εγκατάσταση 
ανάκτησης ή ανακύκλωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σημερινοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την εκτέλεση διαλογής και 
προεπεξεργασίας σε μια εγκατάσταση ανάκτησης R12 και, στη συνέχεια, με τη διοχέτευση όλων 
των ποσοστών διαχωρισμένων ΑΗΗΕ σε εργασίες πραγματικής ανάκτησης σε κάποια άλλη 
εγκατάσταση ανάκτησης. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν εύκολα ποσοστά επίτευξης 
ανάκτησης/ανακύκλωσης 80–95% ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στα ποσοστά
διαχωρισμένων ΑΗΗΕ στην εγκατάσταση τελικής ανάκτησης. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
λαμβάνονται υπόψη μόνο η είσοδος και έξοδος από μια εγκατάσταση ανάκτησης τύπου R12-13 
για την επίτευξη των στόχων, αλλά και τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης που 
επιτυγχάνονται στην εγκατάσταση τελικής ανάκτησης.

Τροπολογία 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον 
υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι 
παραγωγοί ή οι ενεργούντες για 
λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία 
σχετικά με τη μάζα των ΑΗΗΕ, των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών 
και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από 
την εγκατάσταση επεξεργασίας ή/και κατά 
την είσοδο στην εγκατάσταση ανάκτησης 
ή ανακύκλωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον 
υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι 
παραγωγοί ή οι ενεργούντες για 
λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία 
σχετικά με τη μάζα των 
χρησιμοποιημένων ΗΗΕ, των ΑΗΗΕ, των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών 
και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από 
την εγκατάσταση επεξεργασίας ή
ανακύκλωσης ή/και κατά την είσοδο στην 
εγκατάσταση ανάκτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
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recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Τροπολογία 194
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Προκειμένου να επιτραπεί η 
καινοτομία σε αυτές τις τεχνολογίες, οι 
κατηγορίες εξοπλισμού που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 και στο παράρτημα 1A 
επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται 
κάθε 3 έτη μέσω κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων δυνάμει των άρθρων 18a, 18β
και 18γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες ΑΗΗΕ πρέπει να επανεξετάζονται και να επικαιροποιούνται τακτικά. Η πρόοδος
στις τεχνολογίες ανακύκλωσης θα μπορούσε να μεταβάλλει τις απαιτούμενες ομάδες συλλογής, 
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης και την παροχή καθαρότερων ανακυκλωμένων 
προϊόντων. Συνεπώς, οι κατηγορίες που καθορίζονται με βάση τις σύγχρονες πρακτικές 
συλλογής και επεξεργασίας μπορεί να αποτελούν εμπόδιο στην καινοτομία.

Τροπολογία 195
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2.
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Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

Επιπλέον, όπου ενδείκνυται, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η συλλογή ΑΗΗΕ, 
συγκεντρώνονται επαρκείς οικονομικοί 
πόροι σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» (από λιανοπωλητές, 
καταναλωτές και παραγωγούς, όχι όμως 
από φορολογούμενους) για να καλύψουν
τη δαπάνη συλλογής ΑΗΕΕ οικιακής 
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
δαπάνης για τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων συλλογής και για τη 
σχετική εκστρατεία ευαισθητοποίησης με 
στόχο τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Οι εν 
λόγω οικονομικοί πόροι διατίθενται μόνο 
σε παράγοντες που υποχρεούνται από το 
νόμο να συλλέγουν ΑΗΗΕ. Στις 
περιπτώσεις πλήρους κάλυψης των 
δαπανών τους, οι δήμοι και οι ιδιώτες 
επιχειρηματίες που υποχρεούνται  από το 
νόμο να λειτουργούν ως σημεία συλλογής 
παραδίδουν όλα τα ΑΗΗΕ που 
συλλέγονται σε παραγωγούς ή συστήματα 
που βασίζονται στην αρχή της ευθύνης 
του παραγωγού. Η χρηματοδότηση της 
συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης 
και αποστολής τους σε εγκαταστάσεις 
συλλογής δεν θα πρέπει να εμπίπτει στην 
ατομική ευθύνη του παραγωγού, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
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whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Τροπολογία 196
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαπιστώνονται σημαντικές δυσκολίες σχετικά με την ποιότητα όσον αφορά την ανακύκλωση 
και, κατ’ επέκταση, όσον αφορά το βαθμό αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων. Επιπλέον, 
τα διαφορετικά πρότυπα οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, επομένως χρειάζεται να 
εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού. Τα πρότυπα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να 
προωθούν τον οικολογικό σχεδιασμό αναφορικά με το τέλος του κύκλου ζωής  των προϊόντων
και όχι να αναφέρονται μόνο στις υφιστάμενες πρακτικές ανακύκλωσης.
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Τροπολογία 197
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2.
Επιπλέον, όπου ενδείκνυται, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η συλλογή ΑΗΗΕ, 
συγκεντρώνονται επαρκείς οικονομικοί 
πόροι σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει» (από λιανοπωλητές, 
καταναλωτές και παραγωγούς, όχι όμως 
από φορολογούμενους) κατά την πώληση 
νέων ΗΗΕ για να καλύψουν τη δαπάνη
συλλογής ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για 
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
συλλογής και για τη σχετική εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης με στόχο τη διαχείριση 
των ΑΗΗΕ. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι 
διατίθενται μόνο σε παράγοντες που 
υποχρεούνται από το νόμο να συλλέγουν 
ΑΗΗΕ. Στις περιπτώσεις πλήρους 
κάλυψης των δαπανών τους, οι δήμοι και
οι ιδιώτες επιχειρηματίες που 
υποχρεούνται  από το νόμο να 
λειτουργούν ως σημεία συλλογής 
παραδίδουν όλα τα ΑΗΗΕ που 
συλλέγονται σε συστήματα που 
βασίζονται στην αρχή της ευθύνης του 
παραγωγού. Η χρηματοδότηση της 
συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης 
και αποστολής τους σε εγκαταστάσεις 
συλλογής δεν θα πρέπει να εμπίπτει στην 
ατομική ευθύνη του παραγωγού, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος
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2.

Or. en

Αιτιολόγηση

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Τροπολογία 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. Τα
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου 
τη δαπάνη που συνεπάγονται για τη 
συλλογή και τις εγκαταστάσεις συλλογής 
τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίσουν πρόσθετους 
κανόνες για τις μεθόδους υπολογισμού 
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σχετικά με τις δαπάνες συλλογής και τις 
εγκαταστάσεις συλλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

Τροπολογία 199
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. Τα
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου 
τη δαπάνη που συνεπάγονται η συλλογή 
και οι εγκαταστάσεις συλλογής για τα 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίσουν πρόσθετους 
κανόνες για τις μεθόδους υπολογισμού 
σχετικά με τις δαπάνες συλλογής και τις 
εγκαταστάσεις συλλογής.

Or. en
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Τροπολογία 200
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2, τα 
οποία τους παραδίδονται δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 201
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τη 
χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Επίσης, τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε,
σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και τους παραγωγούς, να αξιολογηθεί 
συλλογικά η πιθανότητα εισαγωγής 
κουπονιού επιστροφής για τις συσκευές 
για τις οποίες σημειώνονται μεγαλύτερες 
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απώλειες σε όρους παράνομης συλλογής 
και αποστολής. Το κουπόνι αυτό θα 
συνοδεύει το προϊόν στη συσκευασία του, 
θα έχει χρηματική αξία, θα 
περιλαμβάνεται στην αρχική τιμή και θα 
εξαργυρώνεται στο σημείο συλλογής. Το 
κόστος αποζημίωσης θα επιβαρύνει τους 
παραγωγούς.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η πρακτική αυτή σκοπό έχει να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επιστρέφουν τις
χρησιμοποιημένες συσκευές επιλέγοντας δόκιμες οδούς συλλογής και ταυτόχρονα ωφελεί 
τους παραγωγούς γιατί διευκολύνει την επίτευξη του στόχου συλλογής.

Τροπολογία 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2.
Επιπλέον, όπου ενδείκνυται, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η συλλογή ΑΗΗΕ, 
συγκεντρώνονται επαρκείς οικονομικοί 
πόροι σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» (από λιανοπωλητές, 
καταναλωτές και παραγωγούς, όχι όμως 
από φορολογούμενους) κατά την πώληση 
νέων ΗΗΕ για να καλύψουν τη δαπάνη
συλλογής ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για 
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
συλλογής και για τη σχετική εκστρατεία 
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ευαισθητοποίησης με στόχο τη διαχείριση 
των ΑΗΗΕ. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι 
διατίθενται μόνο σε παράγοντες που 
υποχρεούνται από το νόμο να συλλέγουν 
ΑΗΗΕ. 
Στις περιπτώσεις πλήρους κάλυψης των 
δαπανών τους, οι δήμοι και οι ιδιώτες 
επιχειρηματίες που υποχρεούνται  από το 
νόμο να λειτουργούν ως σημεία συλλογής 
παραδίδουν όλα τα ΑΗΗΕ που 
συλλέγονται σε συστήματα που 
βασίζονται στην αρχή της ευθύνης του 
παραγωγού.
Η χρηματοδότηση της συλλογής ΑΗΗΕ 
οικιακής προέλευσης και αποστολής τους 
σε εγκαταστάσεις συλλογής δεν θα πρέπει 
να εμπίπτει στην ατομική ευθύνη του 
παραγωγού, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
πρόσθετους κανόνες για τις μεθόδους 
υπολογισμού σχετικά με τις δαπάνες 
συλλογής και τις εγκαταστάσεις 
συλλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί το ποσοστό συλλογής, είναι σημαντικό οι Δήμοι, ή κάθε άλλος παράγοντας που 
απαιτείται από το νόμο να λειτουργεί ως σημείο συλλογής, να οργανώσει εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις συλλογής πόρτα-πόρτα και άλλες πιθανές δράσεις που 
αποσκοπούν στη μεγαλύτερη δυνατή συλλογή. Οι σχετικές δαπάνες των εν λόγω δράσεων θα 
πρέπει να καλύπτονται σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπου με τον όρο 
«ρυπαίνων» νοούνται παραγωγοί, λιανοπωλητές και καταναλωτές (όχι φορολογούμενοι). Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να ορίζουν το προτιμώμενο σύστημα συγκέντρωσης 
των οικονομικών πόρων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις εν λόγω δράσεις.

Τροπολογία 203
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι 
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παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 
τη χρηματοδότηση της συλλογής, της 
επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 
Όπου ενδείκνυται, για να αυξηθεί η 
συλλογή ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή 
ΑΗΗΕ, συγκεντρώνονται επαρκείς 
οικονομικοί πόροι σύμφωνα με την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» (από 
λιανοπωλητές, καταναλωτές και 
παραγωγούς, όχι όμως από 
φορολογούμενους) κατά την πώληση 
νέων ΗΗΕ για να καλύψουν τη δαπάνη
συλλογής ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για 
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
συλλογής και για τη σχετική εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης με στόχο τη διαχείριση 
των ΑΗΗΕ. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι 
διατίθενται μόνο σε παράγοντες που 
υποχρεούνται από το νόμο να συλλέγουν 
ΑΗΗΕ.
Στις περιπτώσεις πλήρους κάλυψης των 
δαπανών τους, οι δήμοι και οι ιδιώτες 
επιχειρηματίες που υποχρεούνται  από το 
νόμο να λειτουργούν ως σημεία συλλογής 
παραδίδουν όλα τα ΑΗΗΕ που 
συλλέγονται σε συστήματα που 
βασίζονται στην αρχή της ευθύνης του 
παραγωγού.
Η εν λόγω διάταξη για τη χρηματοδότηση 
της συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής 
προέλευσης δεν θα πρέπει να εμπίπτει 
στην ατομική ευθύνη του παραγωγού, 
όπως απαιτείται από το άρθρο 12 
παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE. 

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Τροπολογία 204
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τα προϊόντα που διατίθενται στην 
αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε 
παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη 
χρηματοδότηση των εργασιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον 
αφορά τα απόβλητα των δικών του 
προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να 
επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
αυτής είτε ατομικά είτε με το να ενταχθεί 
σε συλλογικό σύστημα. 

2. Για τα προϊόντα που διατίθενται στην 
αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε 
παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη 
χρηματοδότηση των εργασιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον 
αφορά τα απόβλητα των δικών του 
προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να 
επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
αυτής είτε ατομικά είτε με το να ενταχθεί 
σε συλλογικό σύστημα. Ο παραγωγός θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει 
την υποχρέωσή του μέσω είτε μίας εξ 
αυτών των μεθόδων είτε συνδυασμού 
αυτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν τη μέγιστη ευελιξία όσον αφορά τα μέσα διασφάλισης 
των ΑΗΗΕ τους.

Τροπολογία 205
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τα προϊόντα που διατίθενται στην 
αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε 
παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη 
χρηματοδότηση των εργασιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον 
αφορά τα απόβλητα των δικών του 
προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να 
επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
αυτής είτε ατομικά είτε με το να ενταχθεί 
σε συλλογικό σύστημα. 

2. Για τα προϊόντα που διατίθενται στην 
αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε 
παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη 
χρηματοδότηση των εργασιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον 
αφορά τα απόβλητα των δικών του 
προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να 
επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
αυτής είτε ατομικά είτε με το να ενταχθεί 
σε συλλογικό σύστημα. Τα συλλογικά 
συστήματα θεσπίζουν διαφοροποιημένα 
τέλη για τους παραγωγούς, με βάση την 
ευκολία ανακύκλωσης των προϊόντων και 
των στρατηγικών υλικών που περιέχουν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί είναι οι μόνοι που έχουν επιρροή στη διαδικασία σχεδιασμού. Είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν κίνητρα στους παραγωγούς για να αναπτύξουν το σχεδιασμό έτσι ώστε να 
επιτρέπει την εύκολη ανακύκλωση των προϊόντων τους. Οι δομές διαφοροποιημένων τελών στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων θα αντάμειβαν τους παραγωγούς με βάση την ευκολία 
ανακύκλωσης των προϊόντων τους.

Τροπολογία 206
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 - υποπαράγραφοι 2 α - 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης από τους 
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παραγωγούς που συμμετέχουν σε ένα 
συλλογικό σύστημα πραγματοποιείται με 
την καταβολή, σε ετήσια βάση στο 
πλαίσιο του συστήματος, κατά τη 
διάθεση των προϊόντων στην αγορά, 
αναλογικά με το αντίστοιχο ετήσιο 
μερίδιο αγοράς τους, της πραγματικής
δαπάνης του εν λόγω συστήματος για 
τους τύπους εξοπλισμού που ορίζονται 
στο παράρτημα 1B.
Μετά την προαναφερθείσα πληρωμή από 
τους παραγωγούς στο πλαίσιο ενός 
συλλογικού συστήματος, η υποχρέωσή 
τους να χρηματοδοτούν τις εργασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
μετατίθεται στο συλλογικό σύστημα.
Η εκπλήρωση της υποχρέωσης από τους 
παραγωγούς που συμμετέχουν σε ένα 
διαπιστευμένο μεμονωμένο σύστημα 
εκτελείται μέσω της χρηματοδότησης και 
οργάνωσης των εργασιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο για 
τα επιμέρους προϊόντα τους με 
επισήμανση όπως αναφέρεται στο άρθρο 
15. Ο παραγωγός που εκπληρώνει την 
υποχρέωσή του μέσω της οργάνωσης 
ενός τέτοιου μεμονωμένου συστήματος 
παρέχει, κατά τη διάθεση του προϊόντος 
του στην αγορά, εκτός από τη 
χρηματοδότηση και οργάνωση των 
εργασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 το τρέχον έτος, επαρκή 
οικονομική κάλυψη σε δεσμευμένο 
τραπεζικό λογαριασμό, εγγυώμενος τις 
μελλοντικές εργασίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 για όλα τα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά από τον 
παραγωγό και τα οποία δεν έχουν 
συλλεχθεί. Ο δεσμευμένος τραπεζικός 
λογαριασμός έχει επιπλέον δικαιούχο 
κάποιον τρίτο, ο οποίος είναι ένα 
διαπιστευμένο συλλογικό σύστημα, που 
είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τις
εργασίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σε περίπτωση που ο 
προαναφερθείς παραγωγός καταστεί 
αφερέγγυος, κηρύξει πτώχευση, κλπ., ή σε 
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περίπτωση απόσυρσης από την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 207
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν για 
λογαριασμό τους υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις 
δαπάνες των συστημάτων συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης, καθώς και 
σχετικά με την απόδοσή τους, σε ετήσια 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 208
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Επιπροσθέτως στην οικονομική 
ευθύνη του κατασκευαστή όπως αυτή 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 12, και προκειμένου να αυξηθούν 
τα ποσοστά συγκέντρωσης αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή 
επαρκούς χρηματοδότησης σύμφωνα με 
την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει». Οι 
οικονομικοί αυτοί πόροι θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμοι από την ημερομηνία 
πώλησης στους εκάστοτε αρμόδιους 
δήμους ή σε άλλους φορείς οι οποίοι 
έχουν αναλάβει τη συλλογή αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
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έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού ιδιωτών, η παραλαβή τέτοιου 
εξοπλισμού στα σημεία συλλογής καθώς 
και η χρηματοδότηση εκστρατειών 
ενημέρωσης. Τα κράτη μέλη προωθούν 
δυναμικά μια διαφανή πολιτική 
πληροφόρησης, δημοσιεύοντας το κόστος 
και τη μεθοδολογία της συλλογής 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το υψηλότερο δυνατό ποσοστό συλλογής επιτυγχάνεται μέσω μιας πλειάδας δραστηριοτήτων 
συλλογής και φορέων. Καθώς τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν το κόστος και τη μεθοδική 
της συλλογής, όλοι οι φορείς θα πρέπει απαραιτήτως να γνωστοποιούν τα αποτελέσματά τους.
Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» περιλαμβάνει παραγωγούς, τον τομέα λιανικής και τους 
καταναλωτές. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εξασφαλίζει ότι δεν επωμίζεται τα έξοδα ο 
φορολογούμενος. Παράλληλα δίνεται ευελιξία στα κράτη μέλη κατά την οργάνωση του 
συστήματος συλλογής.

Τροπολογία 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί ή τρίτοι που ενεργούν για 
λογαριασμό τους υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις 
δαπάνες των συστημάτων συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης, καθώς και 
σχετικά με την απόδοσή τους, σε 
εξαμηνιαία βάση. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του 
συστήματος υποβολής εκθέσεων, 
μπορούν να θεσπιστούν πρόσθετοι 
κανόνες για τη μορφοποίηση των 
εκθέσεων, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων δυνάμει των άρθρων 18a, 18β 
και 18γ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να συλλέγονται πληροφορίες και να είναι δυνατή η αξιολόγηση της διαδικασίας συλλογής
ΑΗΗΕ, τα κράτη μέλη χρειάζεται να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις 
δαπάνες των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης. Δεδομένου ότι δεν είναι 
επιθυμητή η δημιουργία πρόσθετου διοικητικού φόρτου, προτείνονται εξαμηνιαίες εκθέσεις.

Τροπολογία 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α.Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποδεσμεύουν μικρούς κατασκευαστές, 
οι οποίοι, σε σχέση με το μέγεθος της 
εθνικής αγοράς, θέτουν σε κυκλοφορία 
μικρό αριθμό ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, από τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 12 και 16, 
εφόσον κάτι τέτοιο δεν διακινδυνεύει τα 
συστήματα απόσυρσης, συλλογής και 
ανακύκλωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις από τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε σχέση με τις υποχρεώσεις 
καταχώρισης, πληροφόρησης και υποβολής εκθέσεων καθώς και χρηματοδότησης της 
συλλογής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, συνδέονται με έναν μεγάλο αριθμό εξόδων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη μία 
παρέκκλιση για τους μικρούς κατασκευαστές, οι οποίοι μπορούν να εγκρίνονται έπειτα από 
εξέταση κατά περίπτωση.
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Τροπολογία 211
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για 
λογαριασμό τους να δημοσιεύουν ετησίως 
έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση και 
τις δαπάνες των συστημάτων συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια στον τομέα αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τον προσδιορισμό
και την κατάλληλη κατάταξη των δαπανών, θα προωθήσει δε τις πρακτικές βέλτιστης αξίας.

Τροπολογία 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
ενημερώνουν τους αγοραστές, κατά την 
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το 
κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόμενο 
κόστος δεν υπερβαίνει το πραγματικό.

1. Τα κράτη μέλη, που έχουν λάβει μέτρα 
για την ενημέρωση των αγοραστών, κατά 
την αγορά νέων προϊόντων, σχετικά με το 
κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή, εξασφαλίζουν 
ότι επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
διατηρήσουν αυτό το μηχανισμό. Το 
αναφερόμενο κόστος δεν υπερβαίνει το 
πραγματικό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα 
σημεία επιστροφής που τους διευκολύνουν περισσότερο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολλοί ξεχωριστοί μηχανισμοί συλλογής, ο χρήστης κινδυνεύει να αντιμετωπίσει 
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δυσκολίες κατά την αναζήτηση ενός σημείου συλλογής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να 
αποθαρρυνθεί από τη διοχέτευση των ΑΗΗΕ του σε ένα κύκλωμα αξιοποίησης. Επομένως, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συντονισμού των πληροφοριών που 
επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει τα στοιχεία συλλογής που βρίσκονται στη διάθεσή του.

Τροπολογία 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
ενημερώνουν τους αγοραστές, κατά την
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το 
κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το 
αναφερόμενο κόστος δεν υπερβαίνει το 
πραγματικό.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
ενημερώνουν τους αγοραστές, στο σημείο 
πώλησης νέων προϊόντων, για τον σχετικό 
κύκλο ζωής και την επίδραση στο 
περιβάλλον της ορθής συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης του εν λόγω 
προϊόντος, ενημερώνοντάς τους, 
τουλάχιστον, σχετικά με τη χημική 
σύσταση και τοξικότητά τους, καθώς και 
με τη δυνατότητα επιδιόρθωσης και 
ανακύκλωσής τους. Αυτά τα 
περιβαλλοντικά στοιχεία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν επίσης το κόστος του 
τέλους του κύκλου ζωής του εν λόγω 
προϊόντος. Δεν επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη ούτε στους παραγωγούς να 
θεσπίζουν υποχρεωτικά ή σταθερά
δημοσιοποιημένα τέλη που θα 
εφαρμόζονται σε μια ολόκληρη γκάμα ή 
κατηγορία προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους παραγωγούς να 
παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να 
πραγματοποιήσουν βιώσιμες επιλογές μεταξύ ομοειδών προϊόντων. Δε θα πρέπει να επιτρέπεται 
η επιβολή σταθερών τελών σε μια ολόκληρη γκάμα ή κατηγορία προϊόντων, καθώς τα εν λόγω 
τέλη δεν αντανακλούν τις διαφορές μεταξύ των προϊόντων με κριτήριο τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά τους, τη δυνατότητα επιδιόρθωσης ή ανακύκλωσης, ούτε το πραγματικό κόστος 
του τέλους του κύκλου ζωής.
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Τροπολογία 214
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
ενημερώνουν τους αγοραστές, κατά την 
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το 
κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόμενο 
κόστος δεν υπερβαίνει το πραγματικό.

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
παραγωγούς να ενημερώνουν οικειοθελώς
τους αγοραστές, κατά την πώληση νέων 
προϊόντων, σχετικά με το κόστος 
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των 
ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικώς 
αβλαβή. Το αναφερόμενο κόστος δεν 
υπερβαίνει το πραγματικό. 

Or. en

Τροπολογία 215
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να
ενημερώνουν τους αγοραστές, κατά την 
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το 
κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόμενο 
κόστος δεν υπερβαίνει το πραγματικό.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί ενημερώνουν τους αγοραστές, 
κατά την πώληση νέων προϊόντων, 
σχετικά με περιεχόμενες επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, με τη συλλογή, 
επεξεργασία και διάθεση των ΑΗΗΕ κατά 
τρόπο περιβαλλοντικώς αβλαβή, καθώς 
και με τη δυνατότητα επιδιόρθωσης και 
ανακύκλωσης του εν λόγω προϊόντος. Οι 
εν λόγω πληροφορίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν το κόστος επεξεργασίας 
του εν λόγω προϊόντος. Το αναφερόμενο 
κόστος δεν υπερβαίνει το πραγματικό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί θα πρέπει να υποχρεώνονται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιεχόμενων επικίνδυνων ουσιών και της δυνατότητας 
επιδιόρθωσης και ανακύκλωσης. Το κόστος συλλογής και επεξεργασίας θα πρέπει να 
ενσωματώνεται στην τιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο για τη μείωση του εν 
λόγω κόστους. Οι κατ’ αποκοπή τιμές δεν αντανακλούν ούτε το πραγματικό κόστος ενός 
προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του ούτε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.

Τροπολογία 216
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
ενημερώνουν τους αγοραστές, κατά την 
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το 
κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόμενο 
κόστος δεν υπερβαίνει το πραγματικό.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
ενημερώνουν τους αγοραστές, κατά την 
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το
κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόμενο 
κόστος δεν υπερβαίνει το πραγματικό και 
αντανακλά τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του εξοπλισμού στο τέλος του 
κύκλου ζωής του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνιστάται η καλύτερη οριοθέτηση της εν λόγω διάταξης. Το κόστος πρέπει να αντανακλά 
επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του, 
προκειμένου να ενθαρρύνεται η οικολογική θεώρηση του επιδιορθώσιμου, 
επαναχρησιμοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου εξοπλισμού.
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Τροπολογία 217
Peter Liese, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
του χρήστη, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι διανομείς - με εξαίρεση τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) –
θεσπίζουν κατάλληλα συστήματα 
συλλογής και ευαισθητοποίησης για τα 
απόβλητα πολύ μικρού όγκου. Τα εν λόγω 
συστήματα συλλογής:
a) επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να 
απορρίπτουν τέτοιους είδους απόβλητα 
σε ένα προσπελάσιμο και εμφανές σημείο 
συλλογής στο κατάστημα του 
λιανοπωλητή·
β) απαιτούν από τους λιανοπωλητές να 
παραλαμβάνουν ΑΗΗΕ πολύ μικρού 
όγκου χωρίς χρέωση όταν προμηθεύουν 
ΗΗΕ πολύ μικρού όγκου·
γ) δεν χρεώνουν τους τελικούς χρήστες 
για την απόρριψη τέτοιου είδους 
αποβλήτων, ούτε τους υποχρεώνουν να 
αγοράσουν ένα νέο προϊόν του ίδιου 
τύπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.
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Τροπολογία 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής 
στα οποία έχουν πρόσβαση·

β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής 
στα οποία έχουν πρόσβαση, ενθαρρύνοντας 
το συντονισμό των πληροφοριών που 
επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των 
διαθέσιμων σημείων συλλογής, 
ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο για κάθε 
σημείο παραγωγό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα 
σημεία επιστροφής που τους διευκολύνουν περισσότερο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολλοί ξεχωριστοί μηχανισμοί συλλογής, ο χρήστης κινδυνεύει να αντιμετωπίσει 
δυσκολίες κατά την αναζήτηση ενός σημείου συλλογής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να 
αποθαρρυνθεί από τη διοχέτευση των ΑΗΗΕ του σε ένα κύκλωμα αξιοποίησης. Επομένως, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συντονισμού των πληροφοριών που 
επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει τα στοιχεία συλλογής που βρίσκονται στη διάθεσή του.

Τροπολογία 219
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
14 παράγραφος 2 είναι εμφανώς ορατές, 
με σαφή αναφορά τους επάνω στο προϊόν, 
σε ξεχωριστές οδηγίες που 
επισυνάπτονται στο προϊόν ή σε πρατήριο 
που είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή 
στο σημείο αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, με τον πλέον ορατό και ελκυστικό τρόπο. Η βελτίωση 
των εκστρατειών ενημέρωσης σχετικά με τα ΑΗΗΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα 
ποσοστά συλλογής.

Τροπολογία 220
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να 
παρέχονται ορισμένες ή όλες οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο από τους παραγωγούς ή/και 
τους διανομείς, π.χ. μέσω των οδηγιών 
χρήσης ή στο σημείο πώλησης.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να 
παρέχονται ορισμένες ή όλες οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο από τους παραγωγούς ή/και 
τους διανομείς, π.χ. μέσω των οδηγιών 
χρήσης ή στο σημείο πώλησης, όπως 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώμης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα του τρόπου διάδοσης τέτοιου είδους 
πληροφοριών από τους παραγωγούς, όπως συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής 
επεξεργασία των ΑΗΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, 
αναβάθμισης, ανακαίνισης και 
ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση
και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής 
επεξεργασία των ΑΗΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, 
αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης, 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,
ανακαίνισης και ανακύκλωσης, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για 
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ότι οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες 
επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας 
για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται 
στην αγορά, εντός ενός έτους από τη 
διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι 
πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο 
μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα 
επαναχρησιμοποίησης και τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται 
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα 
διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ 
καθώς και τη θέση των επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ. 
Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κέντρων 
επαναχρησιμοποίησης και των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ 
με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά 
μέσα (π.χ. CD-ROM, διαδικτυακές 
υπηρεσίες).

να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί 
παρέχουν δωρεάν πληροφορίες 
επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας 
για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται 
στην αγορά, εντός ενός έτους από τη 
διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι 
πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο 
μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα 
επαναχρησιμοποίησης και τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται 
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα 
διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ 
καθώς και τη θέση των επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ. 
Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των κέντρων 
επαναχρησιμοποίησης και των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ 
με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά 
μέσα (π.χ. CD-ROM, διαδικτυακές 
υπηρεσίες).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαναχρησιμοποίηση προωθείται ως μέσο πρόληψης αποβλήτων καθώς και στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς επεξεργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι απαραίτητες 
πληροφορίες πρέπει να ορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μητρώο αυτό χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων χρηματοδότησης βάσει των 
άρθρων 12 και 13.

Το μητρώο αυτό χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων χρηματοδότησης βάσει των 
άρθρων 12 και 13. Θα πρέπει να
υπολογίζεται η υποχρέωση οικονομικής 
εγγύησης για το τέλος του κύκλου ζωής 
των προϊόντων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των 
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πραγματικών δαπανών στο τέλος του 
κύκλου ζωής του προϊόντος ενός 
παραγωγού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πρότυπα επεξεργασίας και ανακύκλωσης, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν διαθέτουμε πρότυπα ανακύκλωσης και επεξεργασίας, αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τον υπολογισμό των οικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να παρέχουν οι παραγωγοί για να 
καλύψουν τις δαπάνες στο τέλος του κύκλου ζωής των δικών τους προϊόντων, όπως απαιτείται 
από τα άρθρα 12 και 13. Θα πρέπει να συλλέγονται από το σύστημα καταχώρισης που 
εφαρμόζεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Απαιτούνται εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις 
σχετικά με τις οικονομικές εγγυήσεις προκειμένου να επιτρέπεται ο εύλογος έλεγχος της 
συμμόρφωσης των οικονομικών εγγυήσεων, όπως είναι πλέον δυνατό μέσω του μητρώου που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 και απαιτείται με βάση τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
20.

Τροπολογία 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
παραγωγός στην επικράτειά του μπορεί να 
καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο 
όλες τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων και των τελών, για τις 
δραστηριότητές του σε όλα τα κράτη 
μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
παραγωγός στην επικράτειά του μπορεί να 
καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο 
όλες τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων, για τις 
δραστηριότητές του στο κράτος μέλος. 

Τα μητρώα είναι διαλειτουργικά ώστε να 
επιτρέπουν την ανταλλαγή των εν λόγω 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τις ποσότητες 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθενται στην εθνική αγορά και τις 
μεταφορές χρηματικών ποσών που 
συνδέονται με τις ενδοκοινοτικές 

Τα μητρώα είναι διαλειτουργικά ώστε να 
επιτρέπουν την ανταλλαγή των εν λόγω 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τις ποσότητες 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθενται στην εθνική αγορά .



AM\809098EL.doc 41/86 PE439.905v01-00

EL

μεταβιβάσεις προϊόντων ή ΑΗΗΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μητρώα δεν ασχολούνται με οικονομικά θέματα και δεν είναι δυνατό να εμπλέκονται σε 
μεταφορές χρημάτων που σχετίζονται με τις ενδοκοινοτικές μεταφορές προϊόντων ή ΑΗΗΕ. 
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μεμονωμένους παραγωγούς ή συλλογικά σχήματα, επειδή αυτοί 
οι φορείς συγκεντρώνουν τα χρήματα για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ από τον τελικό αγοραστή.

Τροπολογία 224
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
υποβάλλουν, μέσω του μητρώου ενός 
κράτους μέλους, αίτηση καταχώρισης 
στα μητρώα όλων των άλλων κρατών 
μελών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.

Τροπολογία 225
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
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συλλογικά συστήματα παρέχουν στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι η εκπλήρωση της 
υποχρέωσης σε ένα συλλογικό σύστημα 
πραγματοποιείται με την καταβολή, σε 
ετήσια βάση στο πλαίσιο του 
συστήματος, κατά τη διάθεση των 
προϊόντων στην αγορά, αναλογικά με το 
αντίστοιχο ετήσιο μερίδιο αγοράς του 
παραγωγού, της πραγματικής δαπάνης
του εν λόγω συστήματος για τους τύπους 
εξοπλισμού που ορίζονται στο παράρτημα 
1B.

Or. en

Τροπολογία 226
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν και 
ενημερώνουν ότι μετά την 
προαναφερθείσα πληρωμή στο πλαίσιο 
ενός συλλογικού συστήματος, η 
υποχρέωση χρηματοδότησης των 
εργασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 12 σχετικά με 
τα απόβλητα που προέρχονται από τα 
ίδια τα προϊόντα του παραγωγού 
μετατίθεται στο συλλογικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 227
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η εκπλήρωση της 
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υποχρέωσης από τους παραγωγούς που 
συμμετέχουν σε ένα διαπιστευμένο 
μεμονωμένο σύστημα εκτελείται μέσω 
της χρηματοδότησης και οργάνωσης των 
εργασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 12 μόνο για τα 
επιμέρους προϊόντα τους με επισήμανση 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.

Or. en

Τροπολογία 228
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Ο παραγωγός που εκπληρώνει την 
υποχρέωσή του μέσω της οργάνωσης 
ενός τέτοιου μεμονωμένου συστήματος 
παρέχει επαρκή στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι παρείχε, κατά τη 
διάθεση του προϊόντος του στην αγορά, 
εκτός από τη χρηματοδότηση και 
οργάνωση των εργασιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 12 το τρέχον έτος, επαρκή  
οικονομική κάλυψη σε δεσμευμένο 
τραπεζικό λογαριασμό, εγγυώμενος τις 
μελλοντικές εργασίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 για όλα 
τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην 
αγορά από τον παραγωγό και τα οποία 
δεν έχουν συλλεχθεί. 
Επιπλέον, ο παραγωγός παρέχει στοιχεία 
σχετικά με την ταυτότητα του 
δικαιούχου-τρίτου, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 12.

Or. en
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Τροπολογία 229
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζεται μορφότυπος για την 
καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων, 
καθώς και η συχνότητα υποβολής τους. Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

3. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία του συστήματος καταχώρισης, 
ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων, η 
Επιτροπή εγκρίνει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει των 
άρθρων 18a, 18β και 18γ, το μορφότυπο
για την καταχώριση και την υποβολή 
εκθέσεων, καθώς και τη συχνότητα 
υποβολής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιότερη επονομαζόμενη «διαδικασία επιτροπής» με 
τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Προκειμένου να επιτρέπεται μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση ως προς τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
οικονομικών εγγυήσεων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 12, η Επιτροπή θεσπίζει, όχι 
αργότερα από (12 μήνες μετά τη θέση σε 
εφαρμογή), τις ελάχιστες απαιτήσεις και 
τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
επιπέδου των εν λόγω εγγυήσεων, καθώς 
και κατευθυντήριες γραμμές για την 
επαλήθευση και τον έλεγχό τους.
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Οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν κατ' ελάχιστον ότι: 
a) η εγγύηση οδηγεί στην ενσωμάτωση 
των πραγματικών δαπανών στο τέλος του 
κύκλου ζωής του προϊόντος ενός 
παραγωγού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πρότυπα επεξεργασίας και ανακύκλωσης, 
β) το κόστος σχετικά με την υποχρέωση 
ενός παραγωγού δεν επιβαρύνει άλλους 
φορείς, τώρα ή στο μέλλον, και
γ) η εγγύηση θα υφίσταται στο μέλλον και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση 
της εκκρεμούς υποχρέωσης 
ανακύκλωσης ενός παραγωγού σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν είναι πραγματικά επιθυμητή η εφαρμογή και επιβολή της ατομικής ευθύνης του παραγωγού,
ως σημαντικό κίνητρο για την ενσωμάτωση των δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής και για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, χρειάζεται να οριστούν κριτήρια από την Επιτροπή για τον 
καθορισμό του τρόπου εκτίμησης του επιπέδου οικονομικών εγγυήσεων, ενσωματώνοντας τα 
πρότυπα ανακύκλωσης και επεξεργασίας, καθώς και θέτοντας κανόνες για την επαλήθευσή 
τους.

Τροπολογία 231
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το μητρώο μπορεί να λειτουργεί μέσω 
συλλογικών συστημάτων ευθύνης του 
παραγωγού, τα οποία θα οργανώνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 12.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία ενός μητρώου μέσω συλλογικών συστημάτων ευθύνης του παραγωγού είναι 
αποφασιστικής σημασίας, έτσι ώστε να συλλέγονται ευαίσθητα δεδομένα των επιχειρήσεων σε 
κεντρικό επίπεδο και στον ιδιωτικό τομέα
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Τροπολογία 232
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο 
παραγωγών και συγκεντρώνουν ετησίως 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις 
ποσότητες και τις κατηγορίες ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
διατίθενται στην αγορά τους, 
συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, 
επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται 
και ανακτώνται εντός των κρατών μελών, 
καθώς και σχετικά με τα χωριστά 
συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά 
βάρος, ή, αν αυτό είναι αδύνατο, κατά 
αριθμό τεμαχίων.

5. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο 
παραγωγών και συγκεντρώνουν ετησίως 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις 
ποσότητες και τις κατηγορίες ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
διατίθενται στην αγορά τους, σχετικά με
τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται με 
οποιοδήποτε τρόπο, 
επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται 
και ανακτώνται εντός των κρατών μελών,
από παραγωγούς, τρίτους τους οποίους 
προσλαμβάνουν οι παραγωγοί ή κάθε 
άλλο φορέα ΑΗΗΕ, καθώς και σχετικά 
με τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που 
εξάγονται, κατά βάρος, μεταφέρονται ή 
παραλαμβάνονται από κάποιο άλλο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που ασχολούνται με τον ΗΗΕ πρέπει να δηλώνονται για τον 
περιορισμό των παράνομων μεταφορών αποβλήτων.

Τροπολογία 233
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16a

Ελάχιστες απαιτήσεις τόσο για 
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μεμονωμένα όσο και συλλογικά 
συστήματα

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
συλλογικά ή, αντίστοιχα, τα μεμονωμένα 
συστήματα που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας είναι σε θέση να 
a) επιδείξουν

i. βιώσιμη χρηματοδότηση που παρέχει 
επαρκή χρηματοοικονομική κάλυψη της 
συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και 
περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης 
ΑΗΗΕ κατά τη διάθεση ΗΗΕ στην 
αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 2·

ii. μέτρα για την επίτευξη των στόχων 
συλλογής και επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων
1. της πλήρους γεωγραφικής κάλυψης για 
τη συλλογή·

2. του προγραμματισμού ενημέρωσης και 
επικοινωνίας·

β). επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση με 
όλους τους ισχύοντες κανόνες και 
κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων

i. μέτρων για τη διασφάλιση της 
εμπιστευτικότητας ευαίσθητων 
δεδομένων·

ii. μέτρων για τη διασφάλιση της 
ελεύθερης αγοράς για C&R

iii. στοιχείων που πιστοποιούν την 
εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 234
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16a

Αναγνώριση οικονομικών φορέων

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα που 
διασφαλίζουν την πρόσληψη 
πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν στις 
ρυθμιστικές αρχές, σε παραγωγούς και 
διανομείς, να αναγνωρίζουν:
a) κάθε οικονομικό φορέα που τους έχει 
προμηθεύσει ΗΗΕ·
β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο 
έχουν προμηθεύσει ΗΗΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης της πηγής προέλευσης των ΑΗΗΕ, 
απαιτούνται ρυθμίσεις από τα κράτη μέλη για τον περιορισμό των «λαθρεπιβατών».

Τροπολογία 235
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι δυνατόν να επέλθουν 
τροποποιήσεις, εάν κριθούν αναγκαίες για 
την προσαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 6 και των παραρτημάτων
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Τα 
μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει στο 
άρθρο 184 παράγραφος 3.

Προκειμένου να είναι δυνατή η 
προσαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο, η Επιτροπή δύναται να 
εγκρίνει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων δυνάμει των άρθρων 18a, 18β 
και 18γ, προσαρμογές στο άρθρο 16
παράγραφος 6 και στα παραρτήματα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιότερη επονομαζόμενη «διαδικασία επιτροπής» με 
τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 236
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιότερη επονομαζόμενη «διαδικασία επιτροπής» με 
τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 237
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18a

Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8, 
10, 16, 17 και 20 για αόριστη διάρκεια.
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2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία έκδοσης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπόκειται στις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
άρθρα 18β και 18γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιότερη επονομαζόμενη «διαδικασία επιτροπής» με 
τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 238
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18β

Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 18a μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο.
2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει εάν 
πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο 
όργανο και την Επιτροπή, μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα πριν τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης 
καθώς και τους πιθανούς λόγους της εν 
λόγω ανάκλησης.
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3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να 
ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιότερη επονομαζόμενη «διαδικασία επιτροπής» με 
τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 239
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18γ

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά δύο μήνες.
2. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που 
προβλέπεται σε αυτήν.
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3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιότερη επονομαζόμενη «διαδικασία επιτροπής» με 
τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 240
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν 
τουλάχιστον τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός 
Κοινότητας σύμφωνα με τον κανονισμό 
για τις μεταφορές αποβλήτων, καθώς και 
τις εργασίες που εκτελούνται στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/xx/EΚ για τα απόβλητα 
και με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν 
τουλάχιστον τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός 
Κοινότητας σύμφωνα με τον κανονισμό 
για τις μεταφορές αποβλήτων, καθώς και 
τις εργασίες που εκτελούνται στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/xx/EΚ για τα απόβλητα 
και με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. Προκειμένου να επιτρέπεται μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση ως προς τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
οικονομικών εγγυήσεων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 12, η Επιτροπή θεσπίζει, όχι 
αργότερα από 12 μήνες μετά τη θέση σε 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τις 
ελάχιστες απαιτήσεις και τη μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του επιπέδου των εν 
λόγω εγγυήσεων, καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
επαλήθευση και τον έλεγχό τους. Οι εν 
λόγω απαιτήσεις πρέπει να διασφαλίζουν 
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κατ' ελάχιστον ότι:
a) η εγγύηση οδηγεί στην ενσωμάτωση 
των πραγματικών δαπανών στο τέλος του 
κύκλου ζωής του προϊόντος ενός 
παραγωγού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πρότυπα επεξεργασίας και ανακύκλωσης, 
β) το κόστος σχετικά με την υποχρέωση 
ενός παραγωγού δεν επιβαρύνει άλλους 
φορείς, τώρα ή στο μέλλον, και
γ) η εγγύηση θα υφίσταται στο μέλλον και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση 
της εκκρεμούς υποχρέωσης 
ανακύκλωσης ενός παραγωγού σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή και επιβολή της ατομικής ευθύνης του παραγωγού, ως σημαντικό κίνητρο για την 
ενσωμάτωση των δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής και για τον οικολογικό σχεδιασμό, θα 
ωφελούνταν από τον ορισμό κριτηρίων από την Επιτροπή για τον καθορισμό του τρόπου 
εκτίμησης του επιπέδου οικονομικών εγγυήσεων, ενσωματώνοντας τα πρότυπα ανακύκλωσης 
και επεξεργασίας, καθώς και θέτοντας κανόνες για την επαλήθευσή τους.

Τροπολογία 241
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν 
τουλάχιστον τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός 
Κοινότητας σύμφωνα με τον κανονισμό 
για τις μεταφορές αποβλήτων, καθώς και 
τις εργασίες που εκτελούνται στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/xx/EΚ για τα απόβλητα 
και με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν 
τουλάχιστον 

α) τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Κοινότητας 
σύμφωνα με τον κανονισμό για τις 
μεταφορές αποβλήτων, καθώς και τις 
εργασίες που εκτελούνται στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/xx/EΚ για τα απόβλητα 
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και με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. 
β) τη συμμόρφωση των παραγωγών με 
τις υποχρεώσεις τους για χρηματοδότηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της 
παρούσας οδηγίας.
γ) τη συμμόρφωση μεμονωμένων και 
συλλογικών συστημάτων με τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 
12 και 16 (νέο άρθρο) της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Θα πρέπει να υπολογίζεται η 
οικονομική εγγύηση προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των 
πραγματικών δαπανών στο τέλος του 
κύκλου ζωής του προϊόντος ενός 
παραγωγού όπως απαιτείται από το 
άρθρο 12 παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη τα πρότυπα επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιότητες ανακύκλωσης και επεξεργασίας δεν έχουν υποβληθεί ακόμα σε αυστηρούς 
ελέγχους. Ωστόσο, αναμένεται να έχουν επίδραση στη χρηματοδότηση και στις εγγυήσεις. 
Απαιτούνται εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις οικονομικές εγγυήσεις 
προκειμένου να επιτρέπεται ο εύλογος έλεγχος της συμμόρφωσης των οικονομικών εγγυήσεων, 
όπως είναι πλέον δυνατό μέσω του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 16 και απαιτείται με 
βάση τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20. Η ενσωμάτωση των δαπανών στο τέλος 
του κύκλου ζωής θα μείωνε το κόστος διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά που είναι 
ευκολότερο να υποβληθεί σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση σε σχέση με 
ένα προϊόν με υψηλές δαπάνες και απώλεια πόρων στο τέλος του κύκλου ζωής.
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Τροπολογία 243
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Είναι δυνατόν να θεσπιστούν
πρόσθετοι κανόνες για τις επιθεωρήσεις 
και την παρακολούθηση.

3. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία των επιθεωρήσεων και της 
παρακολούθησης, η Επιτροπή δύναται να 
εγκρίνει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων δυνάμει των άρθρων 18a, 18β 
και 18γ, πρόσθετους κανόνες για τις 
επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιότερη επονομαζόμενη «διαδικασία επιτροπής» με 
τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 244
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων 
εγκαταστάσεων συλλογής και 
επεξεργασίας. Μόνο οι εγκαταστάσεις 
εκείνες των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τις 
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απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8
παράγραφος 3 μπορούν να εγγραφούν στο 
εθνικό μητρώο όπως ορίζεται στο παρόν 
άρθρο. Τα περιεχόμενα του μητρώου 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 
εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 
ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία 245
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων υποβάλλουν ετησίως 
στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας, καθώς και αναφορές σύμφωνα 
με τα εδάφια 6) και 7) προκειμένου να 
διατηρήσουν τη θέση τους ως 
αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 
εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 
ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.
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Τροπολογία 246
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων συλλογής υποβάλλουν 
ετησίως εκθέσεις που επιτρέπουν στις 
εθνικές αρχές να συγκρίνουν τον όγκο 
των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ με τον όγκο 
των ΑΗΗΕ που τελικά μεταφέρονται σε 
εγκαταστάσεις ανάκτησης ή 
ανακύκλωσης. Τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται 
αποκλειστικά σε αναγνωρισμένες 
εγκαταστάσεις ανάκτησης και 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 
εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 
ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία 247
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις που 
επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να 
συγκρίνουν τον όγκο των ΑΗΗΕ που 
επιστρέφονται από τους κατόχους τους ή 
από αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις 
συλλογής με τον όγκο των ΑΗΗΕ που 
τελικά ανακτώνται, ανακυκλώνονται ή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10, εξάγονται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 
εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 
ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία 248
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι παραδίδουν τα ΑΗΗΕ τους 
αποκλειστικά σε καταχωρισμένες και 
αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις συλλογής, 
ανάκτησης ή/και ανακύκλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 
εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 
ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία 249
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου 
να συμμορφωθούν με τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 
7, 11, 14, 16, 19 και 20 και με το 
παράρτημα Ι το αργότερο στις [18 μήνες 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου 
να συμμορφωθούν με τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 
7, 11, 14, 16, 19 και 20 και με το 
παράρτημα Ι το αργότερο στις [18 μήνες 
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από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας οδηγίας στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας οδηγίας στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες 
προκειμένου να συμμορφωθούν με το 
άρθρο 12 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, έτσι ώστε κάθε παραγωγός να 
χρηματοδοτεί μόνο τις εργασίες που 
σχετίζονται με τα απόβλητα των δικών 
του προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά όχι αργότερα από τις 13 
Αυγούστου 2005, και να παρέχονται οι 
κατάλληλες οικονομικές εγγυήσεις, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος 
2 της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ελλιπούς τήρησης τόσο της αρχής της ατομικής ευθύνης του παραγωγού κατά την 
εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων όσο και των προτύπων ανακύκλωσης και επεξεργασίας 
για την προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον απόδοσης στο τέλος του κύκλου ζωής των 
προϊόντων, είναι σημαντικό να τονίζεται στα άρθρα 8 και 12 η ανάγκη διασφάλισης της ορθής 
εφαρμογής των αρχών τους στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 250
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές 
διατάξεις ώστε να συμμορφώνονται με το 
άρθρο 12 το αργότερο 18 μήνες μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης], έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται επαρκής χρηματική 
εγγύηση, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 12 της οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της επιτροπής η ατομική ευθύνη του παραγωγού (IPR) δεν εφαρμόζεται παρά 
ανεπαρκώς. Ως εκ τούτου, σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να υπάρχει μια αναφορά στο 
άρθρο 12 της οδηγίας, το οποίο καθορίζει τη χρηματοδότηση της συλλογής του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τα νοικοκυριά με επιβάρυνση του κατασκευαστή. Στόχος της IPR 
είναι η προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού μέσω κινήτρων για τους κατασκευαστές.

Τροπολογία 251
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Επιπρόσθετα στις προβλεπόμενες 
αναθεωρήσεις των άρθρων 2 και 7 της 
παρούσας οδηγία, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο εντός πέντε ετών μετά 
την έναρξη της ισχύς της παρούσας 
οδηγίας, έκθεση η οποία θα βασίζεται 
στις εμπειρίες της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση 
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με 
προτάσεις για τροποποίηση της οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πέραν των συγκεκριμένων αναθεωρήσεων του πεδίου εφαρμογής και του στόχου συλλογής, θα 
πρέπει να παρακολουθείται η οδηγία και η εφαρμογή της.



AM\809098EL.doc 61/86 PE439.905v01-00

EL

Τροπολογία 252
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οδηγία 2002/96/EΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που 
εμφαίνονται στο παράρτημα V μέρος A, 
καταργείται από την επομένη της 
ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
των κρατών μελών όσον αφορά τις 
προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
και εφαρμογής της οδηγίας που εμφαίνεται 
στο παράρτημα V μέρος B.

1. Η οδηγία 2002/96/EΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που 
εμφαίνονται στο παράρτημα V μέρος A, 
καταργείται από την επομένη της 
ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, με εξαίρεση το άρθρο 5 παράγραφος 
5, το οποίο καταργείται στις [...*], με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών 
μελών όσον αφορά τις προθεσμίες 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και 
εφαρμογής της οδηγίας που εμφαίνεται στο 
παράρτημα V μέρος B.
* εισαγωγή ημερομηνίας θέσης σε εφαρμογή των 
νέων υποχρεώσεων σχετικά με τη χωριστή 
συλλογή, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις ξεχωριστής συλλογής πρέπει να διατηρηθούν μέχρις ότου 
τεθούν σε εφαρμογή οι νέες υποχρεώσεις. Ειδάλλως, τα κράτη μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις αυτές στο παρελθόν απαλλάσσονται από αυτές..

Τροπολογία 253
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστες απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση των εξαγωγών ΑΗΗΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις για τις εξαγωγές
μεταχειρισμένου ΗΗΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρακολουθούνται οι εξαγωγές όλου του χρησιμοποιημένου ΗΗΕ, όχι μόνο 
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εκείνες των «ύποπτων» ΑΗΗΕ.

Τροπολογία 254
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντίγραφο του τιμολογίου και της 
σύμβασης που αφορούν την πώληση ή/και 
τη μεταβίβαση της κυριότητας του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός 
προορίζεται να επαναχρησιμοποιηθεί 
άμεσα και λειτουργεί πλήρως·

α) αντίγραφο του τιμολογίου και της 
σύμβασης που αφορούν την πώληση ή/και 
τη μεταβίβαση της κυριότητας του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός 
προορίζεται να επαναχρησιμοποιηθεί και 

–) λειτουργεί πλήρως, 

–) προορίζεται για επιδιόρθωση,
–) προορίζεται για ανακαίνιση ή 
μεταφέρεται για έρευνες και αναλύσεις 
αστοχίας σχετικές με τη διασφάλιση της 
ποιότητας οι οποίες απαιτούνται για 
δραστηριότητες παρακολούθησης μετά 
την εμπορία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας, είναι απαραίτητο να προωθηθεί η επιδιόρθωση 
και επαναχρησιμοποίηση του ΗΗΕ. Επομένως, πρέπει να διαθέτουμε ένα σύστημα κανονισμών 
που να προάγει και να συμβάλει στην επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση του
χρησιμοποιημένου ΗΗΕ. Πρόκειται για ένα κεντρικό σημείο στον κλάδο των ΑΗΗΕ, δηλαδή να 
επαναχρησιμοποιούνται προκειμένου τα απόβλητα να περιορίζονται στο ελάχιστο.
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Τροπολογία 255
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποδεικτικό αξιολόγησης ή δοκιμής 
υπό μορφή αντιγράφου των αρχείων 
(πιστοποιητικό δοκιμής, αποδεικτικό 
λειτουργικότητας) για κάθε αντικείμενο 
του φορτίου και πρωτόκολλο που περιέχει 
όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία που 
προβλέπονται στο σημείο 2·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας, είναι απαραίτητο να προωθηθεί η επιδιόρθωση 
και επαναχρησιμοποίηση του ΗΗΕ. Επομένως, πρέπει να διαθέτουμε ένα σύστημα κανονισμών 
που να προάγει και να συμβάλει στην επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση του 
χρησιμοποιημένου ΗΗΕ. Πρόκειται για ένα κεντρικό σημείο στον κλάδο των ΑΗΗΕ, δηλαδή να 
επαναχρησιμοποιούνται προκειμένου τα απόβλητα να περιορίζονται στο ελάχιστο.

Τροπολογία 256
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δήλωση του κατόχου που προβαίνει 
στις διευθετήσεις για τη μεταφορά του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στην οποία βεβαιώνει ότι κανένα από τα 
υλικά ή τον εξοπλισμό του φορτίου δεν 
είναι απόβλητο κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2008/xx/EΚ για τα απόβλητα, και

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για τη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας, είναι απαραίτητο να προωθηθεί η επιδιόρθωση 
και επαναχρησιμοποίηση του ΗΗΕ. Επομένως, πρέπει να διαθέτουμε ένα σύστημα κανονισμών 
που να προάγει και να συμβάλει στην επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση του 
χρησιμοποιημένου ΗΗΕ. Πρόκειται για ένα κεντρικό σημείο στον κλάδο των ΑΗΗΕ, δηλαδή να 
επαναχρησιμοποιούνται προκειμένου τα απόβλητα να περιορίζονται στο ελάχιστο.

Τροπολογία 257
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επαρκή συσκευασία για την προστασία 
των μεταφερόμενων προϊόντων από ζημίες 
κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την 
εκφόρτωση

δ) επαρκή συσκευασία και κατάλληλη
στοίχιση του φορτίου για την προστασία 
των μεταφερόμενων προϊόντων από ζημίες 
κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την 
εκφόρτωση

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χρησιμοποιημένος ΗΗΕ συχνά διακρίνεται από τα ΑΗΗΕ μέσω της κατάλληλης στοίχισης 
κατά τη μεταφορά.

Τροπολογία 258
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 2 - στάδιο 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Πρέπει να ελέγχεται η λειτουργικότητα 
και να αξιολογούνται οι επικίνδυνες 
ουσίες. Οι προς διεξαγωγή δοκιμές 
εξαρτώνται από το είδος του ηλεκτρικού 

α) Ελέγχεται η λειτουργικότητα και 
αξιολογούνται οι επικίνδυνες ουσίες. Οι 
προς διεξαγωγή δοκιμές εξαρτώνται από το 
είδος του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
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και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τα 
περισσότερα είδη μεταχειρισμένου 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
αρκεί η δοκιμή λειτουργικότητας για τις 
βασικές λειτουργίες.

εξοπλισμού. Για τα περισσότερα είδη 
μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού αρκεί η δοκιμή 
λειτουργικότητας για τις βασικές 
λειτουργίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές.

Τροπολογία 259
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 2 – στάδιο 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
των δοκιμών πρέπει να καταγράφονται σε 
αρχείο.

β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
των δοκιμών καταγράφονται σε αρχείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η απαίτηση πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική.

Τροπολογία 260
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 2 - στάδιο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το αρχείο πρέπει να είναι στερεωμένο 
σταθερά, άλλα όχι μόνιμα, είτε στον ίδιο 
τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
(εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη 
συσκευασία του, ώστε να μπορεί να 
αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να 

α) Το αρχείο είναι στερεωμένο σταθερά, 
άλλα όχι μόνιμα, είτε στον ίδιο τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
(εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη 
συσκευασία του, ώστε να μπορεί να 
αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να 
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αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισμού. αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η απαίτηση πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική.

Τροπολογία 261
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 2 - στάδιο 2 - στοιχείο β – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ονομασία του αντικειμένου (ονομασία 
και κατηγορία του εξοπλισμού σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ και το παράρτημα Ι, 
αντιστοίχως, της οδηγίας 20xx/xx/EΚ 
(περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών),

- ονομασία του αντικειμένου (ονομασία 
και κατηγορία του εξοπλισμού σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙB και το παράρτημα 
ΙA, αντιστοίχως),

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της τροπολογίας 39 από τον εισηγητή που μεταφέρει μια παραπομπή η οποία 
καθίσταται εσφαλμένη λόγω της αλλαγής στην παραπομπή από την οδηγία για τον περιορισμό 
της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στην οδηγία για τα ΑΗΗΕ. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα 
πρέπει να ορίζεται στο περιεχόμενο της ίδιας της οδηγίας και όχι σε αυτό της οδηγίας για τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών. Προτείνεται επίσης ένας ενδεικτικός κατάλογος 
ΗΗΕ για την παρούσα οδηγία (Παράρτημα IB), και σε αυτόν θα πρέπει να παραπέμπει η 
αναφορά στο όνομα του εξοπλισμού στην παρούσα οδηγία, ενώ το Παράρτημα IA παρέχει τις 
κατηγορίες εξοπλισμού.

Τροπολογία 262
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον του εγγράφου που απαιτείται
κατά το σημείο 1, κάθε φορτίο (π.χ. 
εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) 

Επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται
κατά τα σημεία 1 και 2, κάθε φορτίο (π.χ. 
εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) 



AM\809098EL.doc 67/86 PE439.905v01-00

EL

μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να
συνοδεύεται από τα εξής:

μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνοδεύεται 
από τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Και τα δύο έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 (αρχεία ελέγχου) πρέπει να 
συνοδεύουν το φορτίο, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί κατά πόσον ο υπό εξέταση 
εξοπλισμός είναι επαναχρησιμοποιήσιμος ή απόβλητο.

Τροπολογία 263
Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν δεν υπάρχουν τα δέοντα έγγραφα 
που απαιτούνται κατά τα σημεία 1 και 3 
και η δέουσα συσκευασία, οι αρχές των 
κρατών μελών τεκμαίρουν ότι το 
αντικείμενο είναι επικίνδυνο ΑΗΗΕ και 
ότι το φορτίο εμπεριέχει παράνομη 
μεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, 
ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές και το 
φορτίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 24 και 25 του κανονισμού για τις 
μεταφορές αποβλήτων. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι για τη 
μεταφορά υποχρεούνται να επιστρέψουν 
τα απόβλητα στη χώρα αποστολής με 
δικά τους έξοδα, χωρίς να αποκλείονται 
οι ποινικές κυρώσεις. Στα κράτη μέλη 
όπου το βάρος της απόδειξης του ότι 
πρόκειται για ΑΗΗΕ και όχι για 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
φέρουν οι δημόσιες αρχές, η απουσία των 
δεόντων εγγράφων και συσκευασίας είναι 
δυνατόν να προκαλέσει σημαντικές 
καθυστερήσεις στη συνέχιση της 
μεταφοράς των αποβλήτων, όσο 
διαρκούν οι αναγκαίες έρευνες για να 

4. Εάν δεν υπάρχουν τα δέοντα έγγραφα 
που απαιτούνται κατά τα σημεία 1, 2 και 3 
ή η δέουσα συσκευασία ή η δέουσα 
στοίχιση του φορτίου, την ευθύνη για την 
παροχή των οποίων φέρει ο κάτοχος 
συσκευής που προορίζεται για μεταφορά, 
οι αρχές των κρατών μελών τεκμαίρουν ότι 
το αντικείμενο είναι επικίνδυνο ΑΗΗΕ και 
ότι το φορτίο εμπεριέχει παράνομη 
μεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, 
ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές και το 
φορτίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 24 και 25 του κανονισμού για τις 
μεταφορές αποβλήτων. 
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διαπιστωθεί η ιδιότητα των 
μεταφερόμενων αντικειμένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν και τα τρία στοιχεία. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
παρέχονται/διασφαλίζονται  η δέουσα συσκευασία και στοίχιση. Αν κάποιο από αυτά τα 
στοιχεία λείπει, η μεταφορά θεωρείται ως απόβλητο. 

Διευκρίνιση ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο κάτοχος του αντικειμένου. 

Όλες οι σχετικές διατάξεις περιέχονται στα άρθρα 24 και 25.

Τροπολογία 264
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I A (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

2. Μικρές οικιακές συσκευές

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών

4. Καταναλωτικά είδη

5. Φωτιστικά είδη

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

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας 
και αθλητισμού

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
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(εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και 
μολυσμένων)

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

10. Συσκευές αυτόματης διανομής

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι σαφές το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, πρέπει ο υφιστάμενος κατάλογος 
κατηγοριών να καλύπτεται από τη νομοθεσία. Αν ο κατάλογος καταργούνταν, το πεδίο 
εφαρμογής θα ήταν πολύ πιο ασαφές σε σχέση με σήμερα. Όλο το ερμηνευτικό έργο που έχει 
πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση της οδηγίας από την επιτροπή τεχνικής προσαρμογής θα 
ήταν περιττό, άρα θα δημιουργούσε νομική ασάφεια και θα επέτρεπε παρακινδυνευμένες
ερμηνείες.

Τροπολογία 265
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I A (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA
 Categorías de aparatos con arreglo al 
artículo 11
1. Refrigeradores y radiadores;
2. Pantallas y monitores;
3. Lámparas y luminarias;
4. Aparatos grandes, con excepción de 
refrigeradores, radiadores, pantallas, 
monitores y lámparas;
Por aparatos grandes se entienden 
aquellos aparatos que, en principio, no 
son móviles o que, en principio, están 
destinados a permanecer en su lugar de 
instalación durante toda su vida útil;
5. Aparatos pequeños, con excepción de 
refrigeradores, radiadores, pantallas, 
monitores y lámparas; 
Por aparatos pequeños se entienden todos 
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los aparatos que, en principio, son 
móviles y que, en principio, no están 
destinados a permanecer en su lugar de 
utilización durante toda su vida útil.

Or. en

Αιτιολόγηση

Se valora muy positivamente la propuesta del ponente sobre la simplificación a 5 categorías, 
pero es conveniente citar a las luminarias como dispositivos específicos en la tercera 
categoría.

Τροπολογία 266
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I A (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA

Κατηγορίες συσκευών που καλύπτονται 
από αυτήν την οδηγία
1. Ψυκτικές συσκευές και θερμαντήρες
2. Οθόνες και μόνιτορ
3. Λάμπες
4. Μεγάλες συσκευές, εξαιρουμένων των 
συσκευών που εμπίπτουν στους αριθμούς 
1, 2, 3 και 6 . Ως μεγάλες συσκευές 
χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες δεν 
μπορούν να μεταφερθούν χειροκίνητα 
από ένα άτομο.
5. Μικροσυσκευές με εξαίρεση των 
συσκευών που εμπίπτουν στους αριθμούς 
1, 2, 3 και 6. Ως μικροσυσκευές 
χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες 
μπορούν να μεταφερθούν εύκολα 
χειροκίνητα από ένα άτομο.
6. Συσκευές τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ)

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση με πέντε κατηγορίες θα εμπόδιζε ιδιαίτερα την ανάπτυξη του οικολογικού 
σχεδιασμού στον τομέα της ΤΠΕ. Η περίληψη της ΤΠΕ σε μία ξεχωριστή κατηγορία αποτρέπει 
την παρεμπόδιση της επιτυχίας του οικολογικού σχεδιασμού στον τομέα της ΤΠΕ λόγω 
ανάμειξης με προϊόντα όπως βραστήρες νερού και παιχνίδια.

Τροπολογία 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I A (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA

Κατηγορίες εξοπλισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 11
1) Συσκευές ψύξης και θερμαντικά 
σώματα (καλοριφέρ)
(2) Χωριστές οθόνες και συσκευές 
οπτικής απεικόνισης
(3) Λαμπτήρες
(4) Μεγάλες συσκευές εκτός από 
συσκευές ψύξης και καλοριφέρ, οθόνες 
και συσκευές οπτικής απεικόνισης ή 
λαμπτήρες. Ως μεγάλες συσκευές 
νοούνται όλες οι συσκευές που δεν είναι 
καταρχήν κινητές ή που προορίζονται να 
παραμείνουν στη θέση λειτουργίας τους 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
τους.
(5) Μικρές συσκευές εκτός από συσκευές 
ψύξης και καλοριφέρ, οθόνες και 
συσκευές οπτικής απεικόνισης, 
λαμπτήρες, εξοπλισμό πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. Ως μικρές συσκευές
νοούνται όλες οι συσκευές που είναι 
καταρχήν κινητές ή που δεν προορίζονται 
να παραμείνουν στη θέση λειτουργίας 
τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους.
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(6) Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έξι κατηγορίες αντανακλούν τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές συλλογής στα κράτη μέλη, η δε 
μείωση του πλήθους των κατηγοριών θα οδηγήσει σε μειωμένες διοικητικές δαπάνες. Η 
ομαδοποίηση τύπων συσκευών αντανακλά περιβαλλοντικούς προβληματισμούς προκειμένου να 
αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης των 
διαφόρων τύπων εξοπλισμού.

Τροπολογία 268
Chris Davies

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I B (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB

Κατηγορίες ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία
1) Εξοπλισμός ψύξης
2) Εξοπλισμός οπτικής απεικόνισης
3) Φωτιστικά είδη
4) Μεγάλος εξοπλισμός
5) Μικρός εξοπλισμός
6) Εξοπλισμός ΤΠΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ξεχωριστή κατηγορία για τις ΤΠΕ προωθεί το σχεδιασμό εξοπλισμού που μπορεί να 
ανακυκλωθεί ευκολότερα.
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Τροπολογία 269
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I B (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB

Μη εξαντλητικός κατάλογος με 
παραδείγματα συσκευών που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες του Παραρτήματος IA
1. Συσκευές ψύξης και θερμαντικά 
σώματα (καλοριφέρ)
- Ψυγεία
- Καταψύκτες
- Συσκευές αυτόματης διανομής ή 
πώλησης κρύων προϊόντων
- Συσκευές κλιματισμού
- Θερμαντικά σώματα πετρελαίου και 
άλλες συσκευές εναλλαγής θερμότητας 
που χρησιμοποιούν άλλα μέσα μεταφοράς 
θερμότητας εκτός του νερού (π.χ. αντλίες 
θερμότητας και αφυγραντήρες)
2. Οθόνες και συσκευές οπτικής 
απεικόνισης
- Οθόνες
- Τηλεοράσεις
- Ψηφιακές κορνίζες φωτογραφιών
- Συσκευές οπτικής απεικόνισης
- Φορητοί υπολογιστές (λαπ-τοπ)
- Φορητοί υπολογιστές (λαπ-τοπ)
3. Φωτιστικά είδη
a ) λαμπτήρες, όπως

 λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου
- λαμπτήρες εκκενώσεως χαμηλής 
πίεσης: φθορισμού (συμπαγείς, 
γραμμικού τύπου, όχι γραμμικού τύπου)
και όχι φθορισμού (νατρίου χαμηλής 
πίεσης, ατμών υδραργύρου χαμηλής 
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πίεσης)
- λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης: 
νατρίου υψηλής πίεσης, μεταλλικών 
αλογονιδίων, ατμών υδραργύρου υψηλής 
πίεσης, ξένου

 λαμπτήρες ειδικής χρήσης
 λαμπτήρες μετασκευής (O)LED 

(με συνήθεις πρίζες κατάλληλες 
για την αντικατάσταση 
λαμπτήρων)

β) φωτιστικά (σώματα): συσκευή που 
κατανέμει, φιλτράρει και μετατρέπει το 
φως που εκπέμπεται από μία ή πολλές 
φωτεινές πηγές, περιλαμβάνει δε όλα τα 
μέρη που είναι απαραίτητα για τη 
στήριξη, τη στερέωση και την προστασία 
των πηγών φωτισμού καθώς και, όπου 
χρειάζεται, τα βοηθητικά κυκλώματα και 
τα μέσα σύνδεσής τους με την παροχή, 
δεν περιλαμβάνει όμως τις ίδιες τις πηγές 
φωτισμού.

4. Μεγάλες συσκευές
- Μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες 
για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίμων (π.χ. μάτια, φούρνοι, κουζίνες, 
φούρνοι μικροκυμάτων, μηχανές καφέ) 
- Απορροφητήρες κουζίνας
- Μεγάλες συσκευές καθαριότητας (π.χ. 
πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, 
πλυντήρια πιάτων)
- Μεγάλες συσκευές θέρμανσης (π.χ. 
μεγάλα αερόθερμα, ηλεκτρικές κουζίνες, 
συστήματα θέρμανσης μαρμάρου και 
φυσικών λίθων, άλλες μεγάλες συσκευές 
χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, 
κρεβατιών, καθισμάτων)
- Μεγάλες συσκευές περιποίησης του 
σώματος (π.χ. σολάριουμ, σάουνες, 
πολυθρόνες μασάζ)
- Μεγάλες συσκευές πληροφορικής και 
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τηλεπικοινωνιών (π.χ. μεγάλοι 
υπολογιστές (mainframe), διακομιστές, 
σταθερές εγκαταστάσεις και συσκευές 
δικτύου, εκτυπωτές, αντιγραφικά, 
τηλέφωνα με κερματοδέκτη)
- Μεγάλες συσκευές ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού (π.χ. αθλητικός εξοπλισμός 
με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
κατασκευαστικά στοιχεία, κερματοδέκτες 
τυχερών παιχνιδιών)

- Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα
- Μεγάλες συσκευές για την παραγωγή ή 
μεταφορά ρεύματος (π.χ. γεννήτριες, 
μετασχηματιστές, τροφοδοτικά 
αδιάλειπτης παροχής (UPS), 
αντιστροφείς φάσης)
- Μεγάλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου
- Μεγάλα όργανα και εγκαταστάσεις 
μέτρησης (π.χ. ζυγαριές, σταθερές 
μηχανές)
- Μεγάλες συσκευές αυτόματης διανομής 
ή πώλησης προϊόντων καθώς και 
αυτόματης παροχής απλών υπηρεσιών 
(π.χ. μηχανήματα διανομής προϊόντων,
μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, 
μηχανήματα επιστροφής κενών φιαλών, 
μηχανήματα αυτόματων φωτογραφιών)
5. Μικρές συσκευές
- Μικρές συσκευές χρησιμοποιούμενες για 
μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίμων (π.χ. φρυγανιέρες, μάτια, 
ηλεκτρικά μαχαίρια, θερμαντικές 
βυθιζόμενες διατάξεις, μηχανές κοπής)
- Μικρές συσκευές καθαριότητας (π.χ. 
ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, 
κλπ.)
- Ανεμιστήρες, αποσμητικά χώρου
- Μικρές συσκευές θέρμανσης (π.χ. 
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ηλεκτρικές κουβέρτες)
- Ρολόγια και άλλα όργανα μέτρησης 
χρόνου
- Μικρές συσκευές περιποίησης του 
σώματος (π.χ. εξοπλισμός ξυρίσματος, 
οδοντόβουρτσες, συσκευές στεγνώματος 
μαλλιών, μηχανές μασάζ)
- Μικρές συσκευές πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών (π.χ. προσωπικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθμομηχανές 
τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, 
δρομολογητές, ραδιοφωνικός εξοπλισμός, 
συσκευές ενδοεπικοινωνίας για μωρά, 
προβολείς βίντεο)
- Κάμερες
- Καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές
(π.χ. ραδιόφωνα, ενισχυτές ήχου, 
ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές 
αναπαραγωγής DVD)
- Μουσικά όργανα και εξοπλισμός ήχου 
(π.χ. ενισχυτές, κονσόλες μίξης, 
ακουστικά και ηχεία, μικρόφωνα)
- Παιχνίδια (π.χ. μοντέλα τραίνων, 
μοντέλα αεροπλάνων, κλπ.)
- Μικρά είδη αθλητικού εξοπλισμού (π.χ. 
υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, 
τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ.)
- Μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (π.χ. 
βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισμός ψαρέματος 
και γκολφ, κλπ.)
- Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού 
κηπουρικής (π.χ. τρυπάνια, πριόνια, 
αντλίες, χορτοκοπτικές μηχανές)
- Μικρές συσκευές για την παραγωγή ή 
μεταφορά ρεύματος (π.χ. γεννήτριες, 
φορτιστές μπαταριών, τροφοδοτικά 
αδιάλειπτης παροχής (UPS), 
μετασχηματιστές)
- Μικρά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
συμπεριλαμβανομένων κτηνιατρικών 
συσκευών
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- Μικρά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου (π.χ. ανιχνευτές καπνού, 
συσκευές θερμορύθμισης, θερμοστάτες, 
ανιχνευτές κίνησης, συσκευές και 
προϊόντα παρακολούθησης, συσκευές 
χειρισμού και ελέγχου από απόσταση)
- Μικρές συσκευές μέτρησης (π.χ. 
ζυγαριές, συσκευές οπτικής απεικόνισης,
τηλέμετρα, θερμόμετρα)
- Μικρές συσκευές αυτόματης διανομής ή 
πώλησης προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά μόνο την κατηγορία 3.

Τροπολογία 270
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - 1 B (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία
1. Εξοπλισμός ψύξης
2. Εξοπλισμός οπτικής απεικόνισης
3. Φωτιστικά είδη
4. Μεγάλος εξοπλισμός
5. Μικρός εξοπλισμός
6. Εξοπλισμός ΤΠΕ

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα πεδίο εφαρμογής με πέντε κατηγορίες θα αποτελούσε εμπόδιο για τον οικολογικό 
σχεδιασμό των ΤΠΕ και έρχεται σε αντίθεση με την ατομική ευθύνη του παραγωγού. Τα οφέλη 
του οικολογικού σχεδιασμού για τις ΤΠΕ θα μειώνονταν από την τοποθέτηση στην ίδια 
κατηγορία εξοπλισμού ΤΠΕ και προϊόντων όπως φρυγανιέρες, παιχνίδια και ηλεκτρικές 
σκούπες. Προκειμένου να υποστηριχθεί ο οικολογικός σχεδιασμός, είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί ξεχωριστή κατηγορία για τον εξοπλισμό ΤΠΕ.

Τροπολογία 271
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I B (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB
Μη εξαντλητικός κατάλογος 

παραδειγμάτων συσκευών που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες του παραρτήματος IA

1. Συσκευές ψύξης και θερμαντήρες
- ψυγεία
- καταψύξεις
- συσκευές αυτόματη παροχής/διάθεσης 
κρύων προϊόντων
- κλιματιστικά
- θερμαντήρες που περιέχουν πετρέλαιο 
και άλλες συσκευές για ανταλλαγή 
θερμότητας που περιέχουν άλλου είδους 
μέσα μεταφοράς θερμότητας εκτός από 
νερό (όπως αντλίες θερμότητας και 
αφυγραντήρες)
2. Οθόνες και μόνιτορ
- οθόνες
- τηλεοράσεις
- ψηφιακές κορνίζες
- μόνιτορ
3. Λάμπες
- ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
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- συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
- λαμπτήρες εκκένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων 
νατρίου υψηλής πίεσης και λαμπτήρων 
ατμών μετάλλου
- λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης
- λαμπτήρες LED
4. Μεγάλες συσκευές
- μεγάλες συσκευές για μαγείρεμα ή άλλου 
είδους επεξεργασία τροφίμων (όπως 
εστίες, φούρνοι, κουζίνες, φούρνοι 
μικροκυμάτων, καφετιέρες σταθερής 
εγκατάστασης) 
- απορροφητήρες κουζίνας
- μεγάλες συσκευές καθαρισμού (όπως 
πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, 
πλυντήρια πιάτων)
- μεγάλες συσκευές θέρμανσης (όπως 
μεγάλα αερόθερμα, ηλεκτρικά τζάκια, 
μάρμαρα και φυσική πέτρα θέρμανσης, 
θερμαντήρες πισίνας και άλλες μεγάλες 
συσκευές για τη θέρμανση χώρων, 
κρεβατιών και καθισμάτων)

- μεγάλες συσκευές προσωπικής 
φροντίδας (όπως συσκευές τεχνητού 
μαυρίσματος (solarium), σάουνες, 
πολυθρόνες μασάζ)
- μεγάλες συσκευές αθλητικού και 
ψυχαγωγικού εξοπλισμού (όπως 
αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κουλοχέρηδες)
- μεγάλοι φανοί και λοιπός εξοπλισμός για 
τη διασπορά ή τον έλεγχο του φωτός

- μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα 

- μεγάλες συσκευές για την παραγωγή ή 
τη μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, 
μετασχηματιστές, τροφοδοτικά 
αδιάλειπτης παροχής (UPS), 
αντιστροφείς)
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- μεγάλες ιατρικές συσκευές 

- μεγάλα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου

- μεγάλες συσκευές και εγκαταστάσεις 
μέτρησης (όπως όργανα ζύγισης, σταθερά 
μηχανήματα)
- μεγάλες συσκευές για την αυτόματη 
διάθεση/παροχή προϊόντων και για την 
αυτόματη παροχή απλών υπηρεσιών 
(αυτόματοι πωλητές, ΑΤΜ, αυτόματα 
μηχανήματα επιστροφής κενών 
συσκευασιών, αυτόματα μηχανήματα 
φωτογραφιών)
5. Μικρές συσκευές
- μικρές συσκευές για μαγείρεμα ή άλλου 
είδους επεξεργασία τροφίμων (όπως 
τοστιέρες, εστίες, ηλεκτρικά μαχαίρια, 
θερμαντήρες εμβάπτισης, μηχανήματα 
κοπής)
- μικρές συσκευές καθαρισμού (όπως 
ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα 
κλπ.)
- ανεμιστήρες, αποσμητικά χώρου
- μικρές συσκευές θέρμανσης (όπως 
ηλεκτρικές κουβέρτες)
- Ρολόγια και ρολόγια χειρός καθώς και 
λοιπός εξοπλισμός για τη μέτρηση του 
χρόνου
- μικρές συσκευές προσωπικής φροντίδας 
(όπως ξυριστικές μηχανές, ηλεκτρικές 
οδοντόβουρτσες, στεγνωτήρες μαλλιών, 
συσκευές μασάζ)
- Φωτογραφικές μηχανές

- Ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας 
κατανάλωσης (όπως ραδιόφωνα, 
ενισχυτές ήχου, ραδιόφωνα αυτοκινήτου, 
συσκευές αναπαραγωγής DVD)
- Μουσικά όργανα και μουσικός 
εξοπλισμός (ενισχυτές, τελικοί ενισχυτές, 
μίκτες ήχου, μικρόφωνα)
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- μικροί φανοί και λοιπός εξοπλισμός για 
τη διασπορά ή τον έλεγχο του φωτός

- παιχνίδια (όπως τρενάκια, μοντέλα 
αεροπλάνων κλπ.)

- μικρές συσκευές άθλησης (όπως 
υπολογιστές ποδηλασίας, κατάδυσης, 
βάδισης,  κωπηλασίας κλπ.)
- μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως 
βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισμός ψαρέματος, 
γκολφ κλπ.)
- ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων κήπου 
(όπως τρυπάνια, πριόνια, αντλίες, 
χορτοκοπτικά)
- μικρές συσκευές για την παραγωγή και 
τη μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, 
φορτιστές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης 
παροχής (UPS), τροφοδοτικά)
- μικρές ιατρικές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων συσκευών 
κτηνιατρικής
- μικρά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου (όπως ανιχνευτές καπνού, 
ρυθμιστές θερμότητας, θερμοστάτες, 
ανιχνευτές κίνησης, εξοπλισμός και 
προϊόντα παρακολούθησης, 
τηλεχειριστήρια/όργανα τηλεχειρισμού)
- μικρές συσκευές μέτρησης (όπως 
ζυγαριές, συσκευές απεικόνισης, 
τηλέμετρα, θερμόμετρα)
- μικρές συσκευές για την αυτόματη 
διάθεση/παροχή προϊόντων
6. Συσκευές τεχνολογιών πληροφορίας 
και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
- φορητοί υπολογιστές
- ηλεκτρονικά σημειωματάρια
- μεγάλες τηλεπικοινωνιακές συσκευές 
και συσκευές ΤΠ (όπως κεντρικοί 
υπολογιστές, διακομιστές, μόνιμες 
εγκαταστάσεις και συσκευές δικτύου, 
εκτυπωτές, φωτοτυπικά, χρεωτηλέφωνα)
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- μεγάλες τηλεπικοινωνιακές συσκευές 
και συσκευές ΤΠ (όπως υπολογιστές, 
εκτυπωτές, κομπιουτεράκια, τηλέφωνα, 
κινητά τηλέφωνα, δρομολογητές, 
ασύρματοι, ενδοεπικοινωνία μωρού, 
βιντεοπροβολείς)

Or. de

Τροπολογία 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Μιχαήλ Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I B (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB

Μη εξαντλητικός κατάλογος με 
παραδείγματα συσκευών που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες του Παραρτήματος IA
(νέο)
1. Συσκευές ψύξης και θερμαντικά 
σώματα (καλοριφέρ)
- Ψυγεία
- Καταψύκτες
- Συσκευές αυτόματης διανομής ή 
πώλησης κρύων προϊόντων
- Συσκευές κλιματισμού
- Θερμαντικά σώματα πετρελαίου και 
άλλες συσκευές εναλλαγής θερμότητας 
που χρησιμοποιούν άλλα μέσα μεταφοράς 
θερμότητας εκτός του νερού (π.χ. αντλίες 
θερμότητας και αφυγραντήρες)
2. Χωριστές οθόνες και συσκευές οπτικής 
απεικόνισης
- Οθόνες
- Τηλεοράσεις
- Ψηφιακές κορνίζες φωτογραφιών
- Συσκευές οπτικής απεικόνισης
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3. Λαμπτήρες
- Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
- Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
- Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, 
συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων 
νατρίου υπό πίεση και λαμπτήρων 
μεταλλικών αλογονιδίων
- Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης
- Λαμπτήρες LED 
4. Μεγάλες συσκευές

- Μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες 
για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίμων (π.χ. μάτια, φούρνοι, κουζίνες, 
φούρνοι μικροκυμάτων, μηχανές καφέ) 
- Απορροφητήρες κουζίνας
- Μεγάλες συσκευές καθαριότητας (π.χ. 
πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, 
πλυντήρια πιάτων)
- Μεγάλες συσκευές θέρμανσης (π.χ. 
μεγάλα αερόθερμα, ηλεκτρικές κουζίνες, 
συστήματα θέρμανσης μαρμάρου και 
φυσικών λίθων, άλλες μεγάλες συσκευές 
χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, 
κρεβατιών, καθισμάτων)
- Μεγάλες συσκευές περιποίησης του 
σώματος (π.χ. σολάριουμ, σάουνες, 
πολυθρόνες μασάζ)
- Μεγάλες συσκευές πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών (π.χ. μεγάλοι 
υπολογιστές (mainframe), διακομιστές, 
σταθερές εγκαταστάσεις και συσκευές 
δικτύου, εκτυπωτές, αντιγραφικά, 
τηλέφωνα με κερματοδέκτη)
- Μεγάλες συσκευές ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού (π.χ. αθλητικός εξοπλισμός 
με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
κατασκευαστικά στοιχεία, κερματοδέκτες 
τυχερών παιχνιδιών)
- Μεγάλα φωτιστικά σώματα και άλλες 
συσκευές προβολής ή ελέγχου του φωτός
- Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα
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- Μεγάλες συσκευές για την παραγωγή ή 
μεταφορά ρεύματος (π.χ. γεννήτριες, 
μετασχηματιστές, τροφοδοτικά 
αδιάλειπτης παροχής (UPS), 
αντιστροφείς φάσης)
- Μεγάλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου
- Μεγάλα όργανα και εγκαταστάσεις 
μέτρησης (π.χ. ζυγαριές, σταθερές 
μηχανές)
- Μεγάλες συσκευές αυτόματης διανομής 
ή πώλησης προϊόντων καθώς και 
αυτόματης παροχής απλών υπηρεσιών 
(π.χ. μηχανήματα διανομής προϊόντων, 
μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, 
μηχανήματα επιστροφής κενών φιαλών, 
μηχανήματα αυτόματων φωτογραφιών)
5. Μικρές συσκευές

- Μικρές συσκευές χρησιμοποιούμενες για 
μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίμων (π.χ. φρυγανιέρες, μάτια, 
ηλεκτρικά μαχαίρια, θερμαντικές 
βυθιζόμενες διατάξεις, μηχανές κοπής)
- Μικρές συσκευές καθαριότητας (π.χ. 
ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, 
κλπ.)
- Ανεμιστήρες, αποσμητικά χώρου
- Μικρές συσκευές θέρμανσης (π.χ. 
ηλεκτρικές κουβέρτες)
- Ρολόγια και άλλα όργανα μέτρησης 
χρόνου
- Μικρές συσκευές περιποίησης του 
σώματος (π.χ. εξοπλισμός ξυρίσματος, 
οδοντόβουρτσες, συσκευές στεγνώματος 
μαλλιών, μηχανές μασάζ)
- Κάμερες
- Καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές
(π.χ. ραδιόφωνα, ενισχυτές ήχου, 
ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές 
αναπαραγωγής DVD)
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- Μουσικά όργανα και εξοπλισμός ήχου 
(π.χ. ενισχυτές, κονσόλες μίξης, 
ακουστικά και ηχεία, μικρόφωνα)
- Μικρά φωτιστικά σώματα και άλλες 
συσκευές προβολής ή ελέγχου του φωτός
- Παιχνίδια (π.χ. μοντέλα τραίνων, 
μοντέλα αεροπλάνων, κλπ.)
- Μικρά είδη αθλητικού εξοπλισμού (π.χ. 
υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, 
τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ.)
- Μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (π.χ. 
βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισμός ψαρέματος 
και γκολφ, κλπ.)
- Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού 
κηπουρικής (π.χ. τρυπάνια, πριόνια,
αντλίες, χορτοκοπτικές μηχανές)
- Μικρές συσκευές για την παραγωγή ή 
μεταφορά ρεύματος (π.χ. γεννήτριες, 
φορτιστές μπαταριών, τροφοδοτικά 
αδιάλειπτης παροχής (UPS), 
μετασχηματιστές)
- Μικρά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
συμπεριλαμβανομένων κτηνιατρικών 
συσκευών
- Μικρά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου (π.χ. ανιχνευτές καπνού, 
συσκευές θερμορύθμισης, θερμοστάτες, 
ανιχνευτές κίνησης, συσκευές και 
προϊόντα παρακολούθησης, συσκευές 
χειρισμού και ελέγχου από απόσταση)
- Μικρές συσκευές μέτρησης (π.χ. 
ζυγαριές, συσκευές οπτικής απεικόνισης,
τηλέμετρα, θερμόμετρα)
- Μικρές συσκευές αυτόματης διανομής ή 
πώλησης προϊόντων
6. Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών
- Φορητοί υπολογιστές (lap-top)
- Υπολογιστές τσέπης (notebook)
- Μικρές συσκευές πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών (π.χ. προσωπικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθμομηχανές 
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τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, 
δρομολογητές, ραδιοφωνικός εξοπλισμός, 
συσκευές ενδοεπικοινωνίας για μωρά, 
προβολείς βίντεο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μη εξαντλητικός κατάλογος με παραδείγματα έχει στόχο την ευχερέστερη κατάταξη στις έξι 
κατηγορίες του παραρτήματος IA και την καλύτερη κατανόηση του συστήματος. Αυτό 
αναμένεται να συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – δωδέκατη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της πρότασης, χωριστή αφαίρεση και επιλεκτική 
μεταχείριση των εξωτερικών ηλεκτρικών καλωδίων δεν είναι εφαρμόσιμη και ούτε απαραίτητη 
για την εξασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.


