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PR_COD_Recastingam

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση)
(COM(2008)0809 – C7-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0809),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0471/2008),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του κανονισμού του,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
δίδεται, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για 
τα απόβλητα, απόλυτη προτεραιότητα 
στην πρόληψη. Ως πρόληψη ορίζεται, 
μεταξύ άλλων, και η λήψη μέτρων για τη 
μείωση της περιεκτικότητας των υλικών 
και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση της οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) πρέπει να διέπεται από την ιεράρχηση των 
μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων όπως καθορίστηκε το 2008 στην οδηγία πλαίσιο. Η 
πρόληψη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στη δεσμευτική ιεραρχία των μεθόδων επεξεργασίας 
αποβλήτων. Στην πρόληψη περιλαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της περιεκτικότητας των 
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υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. Η αναδιατύπωση της οδηγίας RoHS συνιστά ως 
εκ τούτου σημαντική ευκαιρία για τη μετατροπή αυτής της υποχρέωσης σε συγκεκριμένη δράση, 
πολλώ δε μάλλον όταν ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός εξακολουθεί να προξενεί 
διάφορα προβλήματα κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των αποβλήτων. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 
25ης Ιανουαρίου 1988, σχετικά με ένα 
κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την 
καταπολέμηση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από το κάδμιο1, καλεί την 
Επιτροπή να επιδιώξει αμελλητί την 
εκπόνηση ειδικών μέτρων για το εν λόγω 
πρόγραμμα. Επιβάλλεται επίσης να 
προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και θα 
πρέπει να εφαρμόζεται συνολική 
στρατηγική που να περιορίζει ιδιαίτερα 
τη χρήση του καδμίου και να ενθαρρύνει 
την έρευνα για υποκατάστατα. Το 
ψήφισμα αυτό τονίζει ότι η χρήση του 
καδμίου θα πρέπει να περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις 
εκείνες στις οποίες δεν υπάρχουν 
κατάλληλες και ασφαλέστερες 
εναλλακτικές λύσεις.

1 ΕΕ C 30, 4.2.1988, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο ψήφισμα του Συμβουλίου του 1988 (4η αιτιολογική σκέψη της παρούσας 
οδηγίας RoHS) θα πρέπει να επανεγγραφεί στο κείμενο δεδομένου ότι αποτελεί αναφορά 
πολιτικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από κάδμιο. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 1996 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με την επανεξέταση της 
κοινοτικής στρατηγικής διαχείρισης των 
αποβλήτων και το σχέδιο ψηφίσματος 
του Συμβουλίου για την πολιτική στον 
τομέα των αποβλήτων1, καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις οδηγιών 
για πολυάριθμες ροές αποβλήτων 
προτεραιότητας, στα οποία 
περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά και τα 
ηλεκτρονικά απόβλητα. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καλεί στο ίδιο ψήφισμα το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
προωθήσουν προτάσεις για τον 
περιορισμό της παρουσίας επικινδύνων 
ουσιών στα απόβλητα, όπως του χλωρίου, 
του υδραργύρου, του 
πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), του καδμίου 
και άλλων βαρέων μετάλλων.

1 ΕΕ C 362, 2.12.1996,σελ. 241.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 1996 (4η αιτιολογική σκέψη της 
παρούσας οδηγίας RoHS) θα πρέπει να επανεγγραφεί στο κείμενο δεδομένου ότι αποτελεί 
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σημαντική υπενθύμιση του γεγονότος ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει σαφώς τον περιορισμό 
του PVC ήδη από το 1996. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους1

υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας από έμμονους 
οργανικούς ρύπους δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
λόγω των διασυνοριακών επιπτώσεων 
αυτών των ρύπων, και ότι, κατά 
συνέπεια, είναι δυνατό να επιτευχθεί 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Σύμφωνα 
με αυτόν τον κανονισμό, οι εκλύσεις 
έμμονων οργανικών ρύπων όπως οι 
διοξίνες και τα φουράνια που είναι 
ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών 
διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να 
περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με 
απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή 
τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Η θερμική 
επεξεργασία ή η ανεξέλεγκτη διάθεση 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού ο οποίος περιέχει αλογονούχα 
επιβραδυντικά φλόγας ή PVC μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία 
διοξινών και φουρανίων. 
1 ΕΕ L 158, 30.4.2004, σελ. 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση της οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο των διεθνών 
υποχρεώσεων της ΕΕ για μείωση των συνολικών απελευθερώσεων στο περιβάλλον διοξινών 
και φουρανίων, με σκοπό τη συνεχή ελαχιστοποίησή τους και, όπου είναι εφικτό, την τελική 
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εξάλειψή τους. Ο τελικός προορισμός μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) παραμένει αδιευκρίνιστος. Η αποτέφρωση υψηλής 
θερμοκρασίας εξακολουθεί να είναι η εξαίρεση. Η μη ανταποκρινόμενη στα πρότυπα 
επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) – στην ΕΕ ή σε 
τρίτες χώρες – κινδυνεύει για σημαντικές ποσότητες να καταστεί η πραγματικότητα. Οι 
εκπομπές διοξινών και φουρανίων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω υλικών επιλογών 
στο στάδιο του σχεδιασμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ε) Η μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή για 
τις επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό συνιστά σε μεγάλο 
βαθμό μία σταδιακή κατάργηση των 
οργανικών ενώσεων βρωμίου και χλωρίου 
λόγω της δυνατότητάς τους να 
σχηματίζουν πολυβρωμιωμένες και 
πολυχλωριωμένες διοξίνες και φουράνια 
σε δραστηριότητες επεξεργασίας 
αποβλήτων, και έδωσε αυξημένη 
προτεραιότητα στη σταδιακή κατάργηση 
του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) σε σχέση 
με επιλεκτικές δυνατότητες διαχείρισης 
του κινδύνου για την εξασφάλιση 
μειωμένης απελευθέρωσης PVC, των 
προσθέτων του PVC και των επικίνδυνων 
προϊόντων της καύσης του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ίδρυμα “Öko-Institut” αποτελεί το κατ’ εξοχήν σημείο αναφοράς για την Επιτροπή σε ό,τι 
αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS). Από το 2005, προβαίνει σε αποτίμηση όλων των εφαρμογών 
για χορήγηση εξαίρεσης από τη σταδιακή κατάργηση στο άρθρο 4 και εξακολουθεί να 
λειτουργεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ως εκ τούτου, στις αιτιολογικές σκέψεις θα πρέπει να 
γίνεται μνεία των βασικών πορισμάτων της σχετικής μελέτης σχετικά με μελλοντικούς 
περιορισμούς την οποία ζήτησε η Επιτροπή (Öko-Institut, “Μελέτη για τις επικίνδυνες ουσίες 
σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό οι οποίες δεν υπάγονται σε καθεστώς ρυθμίσεων 
δυνάμει της Οδηγίας RoHS”, 17 Οκτωβρίου 2008).
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει 
ότι τα μέτρα για τη συλλογή, την 
επεξεργασία, την ανακύκλωση και τη 
διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που 
καθορίζονται στην οδηγία 2002/96/ΕΚ, 
είναι απαραίτητα προκειμένου να 
περιοριστούν τα προβλήματα διαχείρισης 
αποβλήτων που συνδέονται με τα 
ενεχόμενα βαρέα μέταλλα και
επιβραδυντικά φλόγας. Παρά τα μέτρα 
αυτά, ωστόσο, σημαντικά τμήματα των 
ΑΗΗΕ θα εξακολουθήσουν να καταλήγουν 
στις συνήθεις διεξόδους διάθεσης. Ακόμα 
και εάν τα ΑΗΗΕ συλλέγονταν χωριστά 
και υποβάλλονταν σε διεργασίες 
ανακύκλωσης, ο υδράργυρος, το κάδμιο, ο 
μόλυβδο, το εξασθενές χρώμιο, τα PBB 
και οι PBDE που περιέχουν θα 
αποτελούσαν πιθανώς κίνδυνο για την 
υγεία ή το περιβάλλον.

(4) Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει 
ότι τα μέτρα για τη συλλογή, την 
επεξεργασία, την ανακύκλωση και τη 
διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που 
καθορίζονται στην οδηγία 2002/96/ΕΚ, 
είναι απαραίτητα προκειμένου να 
περιοριστούν τα προβλήματα διαχείρισης 
αποβλήτων που συνδέονται με τα 
ενεχόμενα βαρέα μέταλλα, αλογονούχα
επιβραδυντικά φλόγας, PVC και τις 
επικίνδυνες πλαστικοποιητικές ουσίες 
του. Παρά τα μέτρα αυτά, ωστόσο, 
σημαντικά τμήματα των ΑΗΗΕ θα 
εξακολουθήσουν να καταλήγουν στις 
συνήθεις διεξόδους διάθεσης. Ακόμα και 
εάν τα ΑΗΗΕ συλλέγονταν χωριστά και 
υποβάλλονταν σε διεργασίες 
ανακύκλωσης, ο υδράργυρος, το κάδμιο, ο 
μόλυβδο, το εξασθενές χρώμιο, τα PBB 
και οι PBDE που περιέχουν θα 
αποτελούσαν πιθανώς κίνδυνο για την 
υγεία ή το περιβάλλον. Δεν προσφέρει 
περιβαλλοντικά οφέλη και είναι 
αντιοικονομική η ανακύκλωση 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που περιέχουν επιβραδυντικά 
φλόγας οργανικών ενώσεων βρωμίου, 
επιβραδυντικά φλόγας οργανικών 
ενώσεων χλωρίου, PVC και τις 
επικίνδυνες πλαστικοποιητικές ουσίες 
του. Ως εκ τούτου, υπόκειται σε θερμική 
επεξεργασία ή διάθεση, η οποία είναι 
πιθανό να εκθέσει σε κινδύνους την υγεία 
των ανθρώπων ή το περιβάλλον, είτε 
άμεσα, μέσω της απελευθέρωσης των 
ουσιών αυτών στο περιβάλλον, είτε 
έμμεσα, μέσω της δημιουργίας 
επικίνδυνων προϊόντων μεταποίησής 
τους ή επικίνδυνων δευτερογενών 
αποβλήτων που προέρχονται από την 
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αποτέφρωση. 

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία επί του παραρτήματος IV)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τη 
γενική κοινοτική νομοθεσία για τη 
διαχείριση των αποβλήτων, όπως είναι η 
οδηγία 2008/[…]/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
απόβλητα και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH)1.
1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί με σαφήνεια ότι η οδηγία RoHS συμπληρώνει τον Κανονισμό REACH. Η 
οδηγία RoHS και ο Κανονισμός REACH έχουν διαφορετικούς στόχους, πεδία εφαρμογής, 
χρονοδιαγράμματα και τρόπους προσέγγισης και ενημέρωσης. Η οδηγία RoHS δημιουργήθηκε 
για να αντιμετωπισθούν τα ειδικά προβλήματα μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ροής αποβλήτων, 
ενώ ο Κανονισμός REACH εξετάζει τις χημικές ουσίες σε γενικό επίπεδο χωρίς να εστιάζεται 
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ειδικά στο πρόβλημα των αποβλήτων. Από τη γένεσή του ο Κανονισμός REACH έχει 
περιφερειακό χαρακτήρα ενώ η οδηγία RoHS στοχεύει ήδη σε παγκόσμιες προδιαγραφές. 
Πολλά προβλήματα ζωτικής σημασίας που έχουν σχέση με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού οφείλονται στα πολυμερή τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του REACH. Η οδηγία RoHS θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω για να καλύπτει 
και την εξέταση των ειδικών προβλημάτων ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού την προέλευση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνική 
ανάπτυξη ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίχως βαρέα 
μέταλλα, επιβραδυντικά φλόγας 
οργανικών ενώσεων βρωμίου, 
επιβραδυντικά φλόγας οργανικών 
ενώσεων χλωρίου, PVC και τις 
επικίνδυνες πλαστικοποιητικές ουσίες 
του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία των ηλεκτρονικών έχει προοδεύσει πολύ σε ό,τι αφορά την παγκόσμια 
πρωτοβουλία της για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσεως επιβραδυντικών φλόγας οργανικών 
ενώσεων βρωμίου, επιβραδυντικών φλόγας οργανικών ενώσεων χλωρίου και PVC. Οι 
μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρονικών έχουν ήδη εξαλείψει σταδιακά τη χρήση αυτών των ουσιών 
σε ορισμένα ή σε όλα τα προϊόντα τους (π.χ., το 50% όλων των νέων συσκευών κινητής 
τηλεφωνίας έχουν ήδη χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα). Σχεδόν όλες οι μεγαλύτερες εταιρίες 
ηλεκτρονικών έχουν δεσμευτεί να πράξουν αναλόγως για τα καταναλωτικά προϊόντα (π.χ., τα 
μερίδια αγοράς των χαμηλής περιεκτικότητας αλογόνων προσωπικών υπολογιστών θα είναι 
πάνω από το 40% κατά τα επόμενα 1-2 έτη). Ανάλογη δράση ανέλαβαν κατά το παρελθόν 
ορισμένοι κατασκευαστές ‘λευκών προϊόντων’.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επιστημονικά στοιχεία, και σε κάθε 
περίπτωση επί τακτικής βάσεως, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης, θα πρέπει να εξετασθεί η 
απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών 
και η υποκατάστασή τους με φιλικότερες 
προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες οι οποίες να εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η 
Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τις 
αρνητικές επιπτώσεις άλλων επικίνδυνων 
ουσιών και τη σκοπιμότητα του να 
υποκαθίστανται, ιδίως στο τέλος του 
κύκλου ζωής ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σκοπό την 
εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων για να 
ενισχύονται σε τακτική βάση οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας. Όταν η Επιτροπή 
θα ασχολείται με αυτή τη δράση, θα πρέπει 
να προσέξει ώστε να υπάρξει συνέπεια με 
άλλα κοινοτικά νομοθετήματα και να 
μεγιστοποιηθούν οι συνεργίες με τις 
εργασίες που εκτελούνται βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH)1. Πρέπει να 
συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι πιθανές 
επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS 1.0 σημείωσε επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν ωστόσο μόνο η αρχή 
δεδομένου ότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται πολλές επικίνδυνες ουσίες ή υλικά. Ο 
περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών πρέπει να καταστεί μία πραγματικά δυναμική διεργασία 
για την ανταμοιβή εταιριών οι οποίες με πνεύμα ενεργητικότητας και πρωτοβουλίας καταργούν 
σταδιακά την χρήση επικίνδυνων ουσιών. Για να γίνει αυτό, πρέπει να καθιερωθεί μία τακτική 
αναθεώρηση των επιστημονικών τεκμηρίων σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών και τη σκοπιμότητα της υποκατάστασής τους.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Εξαιρέσεις από την απαίτηση 
υποκατάστασης θα πρέπει να επιτρέπονται 
εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη 
από επιστημονική και τεχνική σκοπιά, 
συνεκτιμώντας ειδικά την κατάσταση των 
ΜΜΕ, ή εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και την υγεία λόγω της 
υποκατάστασης ενδέχεται να είναι 
σημαντικότερες των οφελών αυτής για την 
υγεία και το περιβάλλον. Η υποκατάσταση 
των επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει επίσης 
να επιτυγχάνεται κατά τρόπο συμβατό με 
την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών 
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Τα κοινωνικοοικονομικά 
ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν θα αποφασίζεται η διάρκεια 
μίας εξαίρεσης. Θα πρέπει να είναι 
δυνατό να χορηγείται μία περίοδος 
χάρητος μετά την εκπνοή της περιόδου 
εξαίρεσης για να μπορούν η κανονιστική 
πιστοποίηση ή η προμήθεια 
ασφαλέστερων υποκαταστάτων να 
προσαρμόζονται στις απαραίτητες 
απαιτήσεις. Η διάθεση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
(πιστότητας), σύμφωνα με τις οδηγίες 
93/42/EΚ και 98/79/EΚ, η οποία μπορεί να 
απαιτεί την παρέμβαση κοινοποιημένου 
οργανισμού που ορίζεται από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους. Εάν ο εν λόγω 
κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποιήσει 
ότι δεν αποδεικνύεται η ασφάλεια του 
δυνητικού υποκατάστατου για την 
προβλεπόμενη χρήση σε ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για διάγνωση in vitro ή άλλα, το 
γεγονός αυτό θα θεωρείται σαφής 
αρνητική επίπτωση από 
κοινωνικοοικονομική άποψη ή για την 
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υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο 
εφαρμογής. 

υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 
Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή 
αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισμού που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της, έστω και αν αυτή 
είναι προγενέστερη της πραγματικής 
υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο 
εφαρμογής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετατροπή προς ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις ενδέχεται να απαιτήσει αρχική επένδυση. 
Όταν όμως καθιερωθούν οι εναλλακτικές λύσεις και προσαρμοστεί η παραγωγή τους, θα 
υπάρξει ραγδαία μείωση του κόστους και θα προβάλουν τα οφέλη.  Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει 
χρήση των κοινωνικοοικονομικών στοιχείων μόνο όταν θα αποφασίζεται η διάρκεια μίας 
εξαίρεσης. Η ανεπαρκής διάθεση υποκαταστάτων δεν θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο 
έγκρισης ή απόρριψης μίας εξαίρεσης αλλά θα πρέπει να επηρεάζει τη χρονική διάρκεια μέχρις 
ότου αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως μία απαγόρευση. Δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί η 
“αξιοπιστία” ως χωριστό κριτήριο δεδομένου ότι αυτή καλύπτεται ήδη από τη θεώρηση περί 
ασφάλειας.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη στο άρθρο 5, παράγραφος 2 της προτάσεως της Επιτροπής 
στην οποία καθορίζεται ανώτατο όριο τεσσάρων ετών για τη διάρκεια ισχύος μίας εξαιρέσεως. 
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

(Συνδέεται με τις τροπολογίες του άρθρου 2, παράγραφος 1, του άρθρου 4, παράγραφος 6, του 
παραρτήματος I και του παραρτήματος VIa που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής σε ανοικτό 

πεδίο εφαρμογής (σε σχέση με το παράρτημα II).
Συνδέεται με τις τροπολογίες του άρθρου 4 και του άρθρου 6a σε σχέση με το παράρτημα IV)

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση 
εξαιρέσεων από την απαγόρευση ορισμένων ουσιών μόνο σε επίπεδο επιτροπολογίας 
(Παραρτήματα V, VI και VIα). Σε ό,τι αφορά το παράρτημα II (“Δεσμευτικός κατάλογος 
προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι”), έχει ήδη προταθεί η διαγραφή 
του και, κατά συνέπεια, η διαγραφή αυτή θα πρέπει να ισχύσει και εδώ. Τα παραρτήματα III και 
IV πρέπει να μπορούν να τροποποιούνται μόνο με συναπόφαση. 

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες για τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό με σκοπό τη συμβολή στην 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην 

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

περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντικώς 
αβλαβή ανάκτηση και διάθεση των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αντικείμενο της πρότασης πρέπει να αντανακλά το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων. 
Στην αιτιολογική σκέψη 4 αναφέρεται ότι: “Ακόμα και εάν τα ΑΗΗΕ συλλέγονταν χωριστά και 
υποβάλλονταν σε διεργασίες ανακύκλωσης, ο υδράργυρος, το κάδμιο, ο μόλυβδο, το εξασθενές 
χρώμιο, τα PBB και οι PBDE που περιέχουν θα αποτελούσαν πιθανώς κίνδυνο για την υγεία ή 
το περιβάλλον”. Στην αιτιολογική σκέψη 5 υπάρχει η ακόλουθη περίοδος:“… η υποκατάσταση 
των ουσιών αυτών … είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος να εξασφαλισθεί σημαντική 
μείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, οι οποίοι σχετίζονται με τις ουσίες 
αυτές, ώστε …”. Κατά συνέπεια, η σταδιακή κατάργηση επικίνδυνων ουσιών συμβάλλει, αυτή 
καθαυτή, στην προστασία του περιβάλλοντος όχι απλώς και μόνο μέσω της περιβαλλοντικώς 
αβλαβούς ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
περιλαμβανομένων υλικών καλωδίωσης, 
αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων, ο 
οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι. 

Or. en

(Συνδέεται με τις τροπολογίες του άρθρου 4, παράγραφος 6, του άρθρου 5, παράγραφος 1α, του 
παραρτήματος I και του παραρτήματος VIa που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής σε ανοικτό 
πεδίο εφαρμογής)

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS πρέπει να εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των υλικών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένων και υλικών καλωδίωσης, αναλώσιμων υλικών 
και εξαρτημάτων. Το παράρτημα II προξενεί σύγχυση: περιγράφεται ως “δεσμευτικός 
κατάλογος προϊόντων”, ενώ ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός αλλά δίνει ορισμένα μόνο 
παραδείγματα: “… συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται …”. Η διατύπωση αυτή δεν επιλύει 
το πρόβλημα της διαφορετικής ερμηνείας των κατηγοριών. Το παράρτημα II θα πρέπει να 
διαγραφεί και να ισχύσει αντ’ αυτού ο γενικός ορισμός του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
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εξοπλισμού. Οι κατηγορίες στο παράρτημα I θα πρέπει να παραμείνουν και να συμπληρωθούν 
με μία νέα συνολικού περιεχομένου κατηγορία για να εξετάζονται όλοι οι περιορισμοί και τα 
χρονοδιαγράμματα για τις διαφορετικές κατηγορίες του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο της 
κατηγορίας 11 του παραρτήματος I πριν 
από την 1η Ιουλίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του πεδίου της οδηγίας RoHS πέραν από τις 10 κατηγορίες που ισχύουν σήμερα 
απαιτεί ένα μεταβατικό στάδιο που θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να ζητήσουν εξαιρέσεις. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) στο τμήμα σταθερών εξοπλισμών ή 
στα τμήματα του μεταφορικού 
εξοπλισμού τα οποία δεν είναι ηλεκτρικά 
ή ηλεκτρονικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή μορφή της οδηγίας RoHS δεν προβλέπει στο νομικό της κείμενο τέτοια εξαίρεση 
από το πεδίο εφαρμογής. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς για ποιον λόγο ένα ραδιόφωνο 
αυτοκινήτου θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS, τη στιγμή που 
η οδηγία καλύπτει τα συνήθη ραδιόφωνα. Για να αποφευχθεί ωστόσο στην περίπτωση αυτή ότι 
ολόκληρο το αυτοκίνητο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS, πρέπει να καταστεί 
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σαφές ότι τα μη ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά του τμήματα δεν καλύπτονται από αυτήν.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στον εξοπλισμό που δεν προορίζεται 
να διατεθεί στην αγορά ως ενιαία 
λειτουργική ή εμπορική μονάδα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή μορφή της οδηγίας RoHS δεν προβλέπει τέτοια εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής. 
Η οδηγία RoHs εφαρμόζεται μόνο στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διατίθεται 
στην αγορά (άρθρο 4, παράγραφος 1). Η προσθήκη μίας τέτοιας εξαίρεσης θα προξενήσει 
ασάφεια σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) “Κατασκευαστής”: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΗΗΕ ή 
αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ΗΗΕ και τον διαθέτει στην αγορά με την 
επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή διευκρινίζει καλύτερα τον ορισμό του κατασκευαστή σύμφωνα με τις σχετικές 
συζητήσεις που διεξήχθησαν στους κόλπους του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα)"οικονομικοί φορείς": ο 
κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 
διανομέας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘οικονομικοί φορείς’ χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στην οδηγία. Θα πρέπει να
εφαρμοστεί ο ίδιος ορισμός όπως αυτός που δίδεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά 
με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο ζα (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) "τεχνική προδιαγραφή": έγγραφο 
που ορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις τις 
οποίες πρέπει να πληρούν ένα προϊόν, μια 
διεργασία ή οι υπηρεσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘τεχνική προδιαγραφή’ χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στην οδηγία. Θα πρέπει 
να εφαρμοστεί ο ίδιος ορισμός όπως αυτός που δίδεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ 
σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο ια α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) "ανάκληση": κάθε μέτρο που 
αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που 
έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού 
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χρήστη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘ανάκληση’ χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στην οδηγία. Θα πρέπει να 
εφαρμοστεί ο ίδιος ορισμός όπως αυτός που δίδεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά 
με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο ια β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια β) "απόσυρση": κάθε μέτρο που έχει 
ως σκοπό να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα 
στην αγορά ενός προϊόντος που βρίσκεται 
στην αλυσίδα του εφοδιασμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘απόσυρση’ χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στην οδηγία. Θα πρέπει να 
εφαρμοστεί ο ίδιος ορισμός όπως αυτός που δίδεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά 
με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο ιβ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιβ) “Ομοιογενές υλικό”: είτε - υλικό που 
αποτελείται από ένα μόνο υλικό σε όλη τη 
μάζα του·

- είτε συνδυασμός πολλαπλών υλικών τα 
οποία είναι αδύνατον να διαχωριστούν σε 
διαφορετικά υλικά, εξαιρουμένων των 
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επιστρώσεων επιφανείας· ή
- επίστρωση επιφανείας.

Or. en

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 3, στοιχείο ιβα (νέο)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στα υλικά που αποτελούνται από ένα μόνο υλικό σε όλη τη 
μάζα τους και τα υλικά που αποτελούνται από πολλαπλά υλικά τα οποία είναι αδύνατον να 
διαχωριστούν σε διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα. Η επίστρωση επιφανείας πρέπει να 
θεωρηθεί ως ομοιογενές υλικό.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο ιβ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) “διαχωρισμός σε διαφορετικά υλικά 
με μηχανικά μέσα”: αποσυναρμολόγηση 
υλικών πολλαπλών στοιχείων με 
μηχανικές διεργασίες, όπως το ξεβίδωμα, 
η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισμα και η 
λείανση·

Or. en

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 3, στοιχείο ιβ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί χωριστός ορισμός για την έκφραση “διαχωρισμός σε διαφορετικά υλικά με 
μηχανικά μέσα”. 

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) “Βιομηχανικά όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου”: τα όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν 
σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανική 
ή επαγγελματική χρήση.

ιστ) “Βιομηχανικά όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου”: τα όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν 
σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανική 
χρήση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην κοινοτική νομοθεσία γίνεται κατά κανόνα διάκριση μεταξύ της χρήσεως από το ευρύ 
κοινό, της χρήσεως από επαγγελματίες ή της χρήσεως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η 
διάκριση μεταξύ της χρήσεως από το ευρύ κοινό και της χρήσεως από επαγγελματίες διαφέρει 
από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Η διάκριση γίνεται ακόμη πιο ασαφής τη στιγμή που άτομα από 
το ευρύ κοινό μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα επαγγελματικής χρήσεως ενώ οι 
επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιούν προϊόντα που διατίθενται ευρέως στο εν γένει κοινό. 
Προς αποφυγήν περαιτέρω σύγχυσης, ο ορισμός των βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης 
και ελέγχου θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στη “βιομηχανική χρήση”.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 - στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α) “αναλώσιμο”: κάθε στοιχείο που 
χρησιμοποιείται με τον ΗΗΕ όταν ο ΗΗΕ 
δεν μπορεί να έχει την προβλεπόμενη 
λειτουργία χωρίς αυτό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS ορίζει κανόνες για τη συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Τα 
αναλώσιμα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες θα μπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία στη διάρκεια της χρήσεως του ΗΗΕ ή να επηρεάσουν αρνητικά την 
περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Αναλώσιμα είναι, για παράδειγμα, ταινίες, σύμπυκνοι δίσκοι απλής ανάγνωσης 
(CD), ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD), περιέκτες και ανταλλακτικά φυσίγγια μελάνης ή λυχνίες 
(π.χ. σε ψυγεία). Οι περιορισμοί της οδηγίας RoHS θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης και στα 
αναλώσιμα υλικά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθεί σε αυτήν ο ορισμός για τα αναλώσιμα 
υλικά.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ β) “εξάρτημα”: κάθε μονάδα που 
χρησιμοποιείται με τον εξοπλισμό ΗΗΕ η 
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οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 
αυτόν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS θα πρέπει να περιλάβει επίσης και τα εξαρτήματα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
περιληφθεί σε αυτήν ο ορισμός για τα εξαρτήματα.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και στα ανταλλακτικά για την επικαιροποίηση των
λειτουργιών ή την αναβάθμιση των δυνατοτήτων. Χρειάζεται να γίνει μία υποδιαίρεση του 
παραρτήματος IV για να καταστεί δυνατόν να προβλεφθεί στο μέλλον ένα χρονοδιάγραμμα για 
τους νέους περιορισμούς.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
ανταλλακτικά για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίηση, την επικαιροποίηση 
των λειτουργιών ή την αναβάθμιση των 
δυνατοτήτων:

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 4, παράγραφος 1)

Αιτιολόγηση

Εάν το γενικό πεδίο διευρυνθεί ώστε να εφαρμόζεται και στα ανταλλακτικά για την 
επικαιροποίηση των λειτουργιών ή την αναβάθμιση των δυνατοτήτων, αυτό πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στην αντίστοιχη εξαίρεση.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 4 - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 6, η παράγραφος 1a εφαρμόζεται 
στους ΗΗΕ οι οποίοι υπάγονται στις 
καθοριζόμενες στο παράρτημα I 
κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, και οι
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οποίοι διατίθενται στην αγορά από [...*]
* εισάγεται η ημερομηνία 42 μήνες 

μετά από την έναρξη ισχύος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι περιορισμοί για τις αλογονούχες ουσίες και τα αλογονούχα υλικά θα πρέπει αρχικά να 
εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες ΗΗΕ και να προβλέπεται γι’ αυτό μία επαρκής 
μεταβατική περίοδος. Κατ’ αναλογία με την οδηγία RoHS 1.0, οι νέοι περιορισμοί θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις κατηγορίες 1-7 και 10 εντός 3,5 ετών από την έναρξη ισχύος. Οι εταιρίες 
που πωλούν ΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 δραστηριοποιούνται με σκοπό να τεθεί τέρμα στη 
χρήση των αντίστοιχων αλογονούχων ουσιών το αργότερο μέχρι το 2012. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να δοθεί η δυνατότητα στους κατασκευαστές άλλων κατηγοριών ΗΗΕ να επιτύχουν 
αντίστοιχη σταδιακή εξάλειψη μέχρι το 2014 στους οποίους όμως θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος 
για να ζητήσουν εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 5.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 4 - παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5b. Η παράγραφος 1α δεν εφαρμόζεται 
στα ανταλλακτικά για την επισκευή ή την 
επαναχρησιμοποίηση, την 
επικαιροποίηση των λειτουργιών ή την 
αναβάθμιση των δυνατοτήτων:
(α) ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά 
πριν από [...*],
(β) ΗΗΕ για τον οποίον ισχύει εξαίρεση 
και ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά 
πριν εκπνεύσει η εξαίρεση αυτή.
* εισάγεται η ημερομηνία 42 μήνες 
μετά από την έναρξη ισχύος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για ανταλλακτικά ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την εφαρμογή των 
νέων περιορισμών, ή ΗΗΕ για τον οποίον ισχύει εξαίρεση και ο οποίος είχε διατεθεί στην 
αγορά πριν εκπνεύσει η εξαίρεση αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στους νέους 
περιορισμούς.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 4 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

(Συνδέεται με τις τροπολογίες του άρθρου 2, παράγραφος 1, του παραρτήματος I και του 
παραρτήματος VIa που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής σε ανοικτό πεδίο εφαρμογής)

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ενός ανοικτού πεδίου εφαρμογής απαιτεί χωριστό παράρτημα για τις εφαρμογές που 
εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4, παράγραφος 1, για τον ΗΗΕ οι 
οποίες δεν περιλαμβάνονται σήμερα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS δεδομένου ότι δεν 
υπάγονται σε καμία από τις 10 πρώτες κατηγορίες.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 4 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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(Συνδέεται με την τροπολογία που επαναφέρει, με τροποποιημένη μορφή, το άρθρο 6 της 
οδηγίας RoHS)

Αιτιολόγηση

Η RoHS είναι οδηγία που αφορά ένα μόνο θέμα: τον περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων 
ουσιών σε ΗΗΕ. Δεν είναι αποδεκτό οι αποφάσεις επί των πλέον ουσιαστικών ζητημάτων της 
οδηγίας RoHS να λαμβάνονται σε επίπεδο επιτροπολογίας, πολλώ δε μάλλον όταν η 
μεθοδολογία στην επιτροπολογία δεν έχει ακόμη καθοριστεί επακριβώς και όταν επιπλέον ο 
νομοθέτης έχει αναθέσει σαφώς στην Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις αυτές στο πλαίσιο
της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 6). Εξάλλου, αυτή η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θα 
σήμαινε ότι κανένας νέος περιορισμός δεν πρόκειται να εγκριθεί σήμερα, κάτι το οποίο 
αντιστρατεύεται τις συστάσεις που περιέχονται στη μελέτη της Επιτροπής. Για να διατηρηθεί το 
πνεύμα της δυναμικής καθοδήγησης της οδηγίας RoHS, χρειάζεται να εγκριθούν ήδη από τώρα 
νέοι περιορισμοί και η εφαρμογή τους να μην αναβληθεί επ’ αόριστο.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να προσαρμόζει μόνο τις εξαιρέσεις στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο σε επίπεδο επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ·

διαγράφεται

Or. en

(Συνδέεται με τις τροπολογίες του άρθρου 2, παράγραφος 1, του άρθρου 4, παράγραφος 6, του 
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παραρτήματος I και του παραρτήματος VIa που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής σε ανοικτό 
πεδίο εφαρμογής)

Αιτιολόγηση

Εάν το παράρτημα II διαγραφεί, δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί σε επίπεδο επιτροπολογίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο των εξαιρέσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ειδικότερο. Η θέσπιση ενός ανοικτού 
πεδίου εφαρμογής απαιτεί χωριστό παράρτημα για τις εφαρμογές που εξαιρούνται από την 
απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4, παράγραφος 1, για τον ΗΗΕ οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται σήμερα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS δεδομένου ότι δεν υπάγονται 
σε καμία από τις 10 πρώτες κατηγορίες.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - περίπτωση 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και 
αξιοπιστία των υποκαταστάτων,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεπαρκής διάθεση υποκαταστάτων δεν θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο έγκρισης ή 
απόρριψης μίας εξαίρεσης. Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να ανανεωθούν οι εξαιρέσεις, οι 
εταιρίες που προσφέρουν υποκατάστατα θα μπορούσαν να μην επενδύουν για την προσαρμογή 
της παραγωγής τους εφόσον η κατάσταση της αγοράς δεν είναι σαφής. Η ανεπαρκής διάθεση 
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υποκαταστάτων θα πρέπει να οδηγήσει σε μεταβατικές περιόδους μεταξύ της ημερομηνίας 
λήξεως της προθεσμίας και της ουσιαστικής λήξεως μίας εξαίρεσης ώστε να δοθεί χρόνος για 
την απαραίτητη προσαρμογή της παραγωγής. Δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί η “αξιοπιστία” ως 
χωριστό κριτήριο δεδομένου ότι αυτή καλύπτεται ήδη από τις παραμέτρους ασφαλείας στην 3η

περίπτωση.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - περίπτωση 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– οι αρνητικές επιπτώσεις της 
υποκατάστασης για το περιβάλλον, την 
υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών 
ενδέχεται να είναι σημαντικότερες από τα 
οφέλη της για το περιβάλλον, την υγεία 
και την ασφάλεια των καταναλωτών, τα 
οποία βασίζονται, κατά περίπτωση, σε 
αξιολόγηση κύκλου ζωής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι καθιερωμένη πολιτική της ΕΕ να πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι δυνατό, σταδιακή 
κατάργηση βαρέων μετάλλων με αποδοχή του συνεπαγόμενου κόστους και των σχετικών 
προσπαθειών. Η εισαγωγή κοινωνικοοικονομικών πτυχών ως πιθανής αιτιολόγησης για τις 
εξαιρέσεις θα έθετε τέρμα στην πολιτική αυτή. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο να εξεταστούν οι 
πτυχές αυτές, πολλώ δε μάλλον να επαληθευτούν. Όπως κάθε μορφή καινοτομίας, και η 
μετατροπή προς ασφαλέστερες επιλογές απαιτεί επενδύσεις. Όταν όμως καθιερωθούν οι 
εναλλακτικές λύσεις και προσαρμοστεί η παραγωγή, θα υπάρξει ραγδαία μείωση του κόστους 
και θα προβάλουν τα οφέλη. Οι κοινωνικοοικονομικοί λόγοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο όταν θα αποφασίζεται η διάρκεια μίας εξαίρεσης. 

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα η Επιτροπή θέτει διάφορες προτάσεις για χορήγηση εξαίρεσης σε μία δέσμη. Η δέσμη 
εξετάζεται ως σύνολο σε επίπεδο επιτροπολογίας. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις για εξαιρέσεις –
οι οποίες στην ουσία είναι εντελώς ανεξάρτητες η μία από την άλλη – συνδέονται μεταξύ τους 
και έτσι κινδυνεύουν να λάβουν πολιτική χροιά ή να γίνουν αντικείμενο εσφαλμένων 
συμβιβασμών. Οι εξαιρέσεις – και οι διαγραφές των εξαιρέσεων – θα πρέπει να αποφασίζονται 
ξεχωριστά επί τη βάσει της ίδιας αξίας τους και όχι συνδεδεμένες με άλλες εξαιρέσεις.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά την υπαγωγή υλικών και 
συστατικών στα παραρτήματα V, VI ή 
VIα, οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν 
όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη 
μείωση στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο από 
πρακτικής και τεχνικής απόψεως της 
έκθεσης των καταναλωτών, των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος 
χώρου στις ουσίες οι οποίες 
απαριθμούνται στο παράρτημα IV και 
περιέχονται στα υλικά και συστατικά των 
ΗΗΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να δηλωθεί με σαφήνεια ότι μία εξαίρεση από την απαγόρευση στο άρθρο 4 δεν 
απαλλάσσει τους οικονομικούς φορείς από την υποχρέωση να μειώσουν την έκθεση σε αυτές τις 
ουσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η ίδια υποχρέωση εφαρμόζεται επίσης σε 
εξαιρετικά προβληματικές ουσίες για τις οποίες είχε χορηγηθεί έγκριση δυνάμει του REACH 
(άρθρο 60, παράγραφος 10).
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για 
μέγιστη περίοδο μέχρι τέσσερα έτη, θα 
αποφασίζονται για κάθε περίπτωση 
χωριστά και θα υπάρχει δυνατότητα 
ανανέωσης της ισχύος τους. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις 
όταν θα αποφασίζει για τη διάρκεια μίας 
εξαίρεσης. Η Επιτροπή θα αποφασίσει το 
αργότερο έξι μήνες πριν εκπνεύσει μία 
εξαίρεση σχετικά με τυχόν αιτήσεις 
ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 μήνες, 
το αργότερο, πριν από τη λήξη της ισχύος 
εξαιρέσεων. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή αποφασίσει ότι για τις 
διαδικασίες κανονιστικής πιστοποίησης ή 
για την εξασφάλιση επαρκούς διάθεσης 
υποκαταστάτων απαιτείται περισσότερος 
χρόνος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
μίας εξαίρεσης, χορηγεί μία περίοδο 
χάρητος μετά την εκπνοή της περιόδου 
εξαίρεσης. Η διάρκεια της περιόδου 
χάρητος αποφασίζεται κατά περίπτωση 
και δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες μετά 
την εκπνοή της περιόδου εξαίρεσης.
Τα μέτρα αυτά, με αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Πριν από την τροποποίηση των 
παραρτημάτων V, VI και VIa, η Επιτροπή, 
μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται με τους 
οικονομικούς φορείς τους ανακυκλωτές, 
τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις 
ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών. 
Οι παρατηρήσεις που δέχθηκε η 
Επιτροπή στο πλαίσιο αυτών των 
διαβουλεύσεων δημοσιοποιούνται και 
διαβιβάζονται στην επιτροπή μνεία της 
οποίας γίνεται στο άρθρο 18, παράγραφος 
1. Η Επιτροπή συντάσσει αναφορά των 
με τις πληροφορίες που παρέλαβε και τη 
δημοσιοποιεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ποια παραρτήματα μπορεί να τροποποιήσει η Επιτροπή σε επίπεδο 
επιτροπολογίας. Ο όρος οικονομικός φορέας πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
αλλαγές που επήλθαν στους ορισμούς. Το τελευταίο μέρος επαναφέρει τις διατάξεις της οδηγίας 
RoHS 1.0 με τροποποιημένη μορφή, κωδικοποιώντας τη σημερινή πρακτική διαβουλεύσεων με 
τους ενδιαφερόμενους δημόσιους φορείς. 

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 5 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νομοθετήματα REACH και RoHS έχουν διαφορετική προσέγγιση ως προς το ζήτημα των 
περιορισμών των χημικών ουσιών. Θα έπρεπε να αλληλοσυμπληρώνονται. Συνεπώς, τα υλικά 
και τα συστατικά που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα V και VI (και VIa) δεν πρέπει να 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις έγκρισης οι οποίες προβλέπονται δυνάμει του REACH. 

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για:

Το αργότερο μέχρι την [...*], η Επιτροπή 
θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για:
* εγγράφεται η ημερομηνία δεκαοκτώ 

μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει εγγύηση ασφάλειας δικαίου για τους οικονομικούς παράγοντες, τα σχετικά μέτρα 
εφαρμογής πρέπει να εγκριθούν το αργότερο όταν θα αρχίσουν να ισχύουν οι νέες διατάξεις.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τις αιτήσεις εξαίρεσης, - τις αιτήσεις εξαίρεσης, 



PR\796736EL.doc 35/61 PE430.424v02-00

EL

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

συμπεριλαμβανομένου μορφότυπου, το 
είδος των επαληθεύσιμων πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται και το συνολικό 
κατευθυντήριο υλικό κατά την υποβολή 
των αιτήσεων αυτών και οι οποίες πρέπει 
να περιλαμβάνουν ανάλυση των 
εναλλακτικών λύσεων επί τη βάσει κύκλου 
ζωής και, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές λύσεις, το σχέδιο 
υποκατάστασης που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, 
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
μεταβατικών περιόδων για κανονιστική 
πιστοποίηση και επαρκή παροχή 
κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες έχουν το βάρος της απόδειξης όταν ζητούν χορήγηση εξαίρεσης. Στους 
λεπτομερείς κανόνες που θα εγκρίνει η Επιτροπή προβλέπεται τεκμηρίωση και ενημέρωση που 
είναι ομοιόμορφη για όλους, μπορεί να αξιολογηθεί και να επαληθευθεί. Στους αιτούντες πρέπει 
να παρέχεται συνολική καθοδήγηση. Σύμφωνα με την καθιέρωση της δυνατότητας να 
χορηγείται μία περίοδος χάρητος μετά την εκπνοή μίας περιόδου εξαίρεσης, για να δοθεί 
επαρκής χρόνος για τις διαδικασίες κανονιστικής πιστοποίησης και την προσαρμογή της 
παροχής κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται 
μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση εξαιρέσεως.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- την τήρηση των μέγιστων 
συγκεντρώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 2, ορίζοντας μεταξύ 
άλλων έναν ελάχιστο όγκο και ειδικούς 
κανόνες για τις επιστρώσεις επιφανείας.
Οι διαδικασίες επαλήθευσης για την 
απαγόρευση οργανικών ενώσεων 
βρωμίου και χλωρίου βασίζονται στους 
διεθνείς κανόνες που ισχύουν στον τομέα 
σχετικά με την περιεκτικότητα σε βρώμιο 
και/ή χλώριο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θεσπίζοντας έναν ελάχιστο όγκο διευκολύνεται η επαλήθευση των δοκιμών για τη συμμόρφωση 
με τις παραμέτρους μέγιστης συγκέντρωσης. Χρειάζονται ειδικοί κανόνες για τους τρόπους 
εφαρμογής των περιορισμών για επιστρώσεις επιφανείας, δεδομένου ότι το εμβαδόν της 
επίστρωσης μπορεί να αποτελεί καλύτερο σημείο αναφοράς από τον όγκο. Η δοκιμή 
συμμόρφωσης για ΗΗΕ χαμηλής περιεκτικότητας αλογόνων θα ήταν ευκολότερη και φθηνότερη 
αν διεξαγόταν ένας πρώτος έλεγχος επί τη βάσει της περιεκτικότητας σε βρώμιο και/ή χλώριο 
αντί της περιεκτικότητας σε ορισμένες αλογονωμένες ενώσεις. Υπάρχουν ήδη διάφοροι διεθνείς 
κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας (π.χ., IPC-4101 για τα 
πολυστρωματικά PCB, IEC 61249 για τις πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος).

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Επανεξέταση

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

από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η RoHS είναι οδηγία που αφορά ένα μόνο θέμα: τον περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων 
ουσιών σε ΗΗΕ. Η οδηγία RoHS εγκρίθηκε στο πλαίσιο συναπόφασης. Οι μελλοντικοί 
περιορισμοί πρέπει να συνεχίσουν να εγκρίνονται στο πλαίσιο συναπόφασης. Η οδηγία πρέπει 
να θεσπίσει σαφή κριτήρια για μελλοντικές επανεξετάσεις. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές επιπτώσεις από την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, την έκθεση των 
εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες, την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον 
περιλαμβανομένης της απελευθέρωσης προϊόντων μεταποίησης (όπως είναι π.χ. οι διοξίνες) ή 
της δημιουργίας δευτερογενών αποβλήτων (π.χ. επικίνδυνων προϊόντων αποβλήτων που 
προέρχονται από την αποτέφρωση). Οι επανεξετάσεις πρέπει να διεξάγονται κάθε τέσσερα έτη.
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 6 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β
Προσαρμογή στο REACH

Στις περιπτώσεις για τις οποίες ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 εγκρίνει 
νέους περιορισμούς ή δεν προβλέπει την 
έγκριση σε ό,τι αφορά επικίνδυνες ουσίες 
που περιέχονται σε ΗΗΕ, τα σχετικά 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας 
τροποποιούνται αναλόγως. 
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 7 – εισαγωγικό μέρος (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:
(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει 
επακόλουθες αλλαγές σε ολόκληρο το 
άρθρο· οι παράγραφοι θα γίνουν σημεία 
αριθμημένα με γράμματα και η γραμματική 
δομή τους θα πρέπει να προσαρμοστεί 
αναλόγως.) 

Or. en
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(Ισχύει επίσης και για τα άρθρα 8, 9 και 10)

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους σύνταξης στην πρόταση της Επιτροπής. Μία οδηγία δεν μπορεί να εισάγει 
άμεσα υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις προς τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα αναλάβουν συγκεκριμένη δράση.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον 
απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και 
διεκπεραιώνουν τη διαδικασία εσωτερικού 
ελέγχου της παραγωγής που καθορίζεται 
στην ενότητα Α της απόφασης αριθ. 
768/2008/EΚ ή αναθέτουν τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής,
εκτός εάν δεν προβλέπονται σε ειδική 
νομοθετική ρύθμιση μία τεχνική 
τεκμηρίωση και διαδικασίες εσωτερικού 
ελέγχου τουλάχιστον εξ ίσου αυστηρές 
όσο η διαδικασία που περιγράφεται στην 
ενότητα αυτή.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου ήδη εφαρμόζεται παρεμφερής νομοθεσία (π.χ. για τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό), και όταν αυτή η νομοθεσία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII, θα πρέπει να γίνεται δεκτή η δήλωση συμμόρφωσης που εκδίδεται σύμφωνα με 
τη νομοθεσία αυτή έτσι ώστε να αποφεύγονται γραφειοκρατικές επικαλύψεις.
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 7 - παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω της 
επικινδυνότητας ενός προϊόντος για την 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον ή την 
περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και 
διάθεση, οι κατασκευαστές διεξάγουν 
δοκιμές με δειγματοληψία στον ΗΗΕ που 
έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις 
σχετικές καταγγελίες, διατηρούν, εάν είναι 
αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον 
μη συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις 
ανακλήσεις προϊόντων και τηρούν 
ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την 
παρακολούθηση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS έχει εγκριθεί για να αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ιδίως στο τέλος του κύκλου ζωής, που οφείλονται στη χρήση ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών ή υλικών σε ΗΗΕ. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διατύπωση του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το 
όνομα, την κατατεθειμένη εμπορική 
επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπορικό 
σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον 
ΗΗΕ ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει τον ΗΗΕ. Σε περίπτωση που 
ειδική εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζει 
ήδη τις απαιτήσεις αυτές, εφαρμόζονται 
οι απαιτήσεις στη νομοθεσία αυτή. Η 
διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα και 
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μόνο σημείο επικοινωνίας με τον 
κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου ήδη εφαρμόζεται παρεμφερής νομοθεσία (π.χ. για τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό), εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 7 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στη συμμόρφωση πρέπει να αποτελεί η παρούσα οδηγία η οποία περιλαμβάνει 
διάφορες ανάλογες αναφορές στην κοινοτική νομοθεσία περί εναρμόνισης και όχι μόνο η 
τελευταία. [Η παρατήρηση της διαγραφής λέξεως για τη διόρθωση συντακτικού λάθους της 
Επιτροπής (βλ. τροπ. 49) δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]. Μία οδηγία δεν μπορεί να εισάγει 
άμεσα υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις προς τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα αναλάβουν συγκεκριμένη δράση.
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Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα
να διορίζουν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο με γραπτή εντολή.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στη διατύπωση ως αποτέλεσμα της νέας εισαγωγής (βλ. τροπ. 49).

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης 
EK και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση 
των εθνικών εποπτικών αρχών επί 
δεκαετία αφ’ ότου ο ΗΗΕ διατέθηκε για 
τελευταία φορά στην αγορά από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δεκαετές χρονοδιάγραμμα απαιτεί ένα σαφές σημείο αφετηρίας. 
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Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 9 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν το όνομα, 
την κατατεθειμένη εμπορική επωνυμία ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, όταν αυτό 
δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή 
σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. Σε 
περίπτωση που ειδική εφαρμοστέα 
νομοθεσία καθορίζει ήδη τις απαιτήσεις 
αυτές, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις στη 
νομοθεσία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου ήδη εφαρμόζεται παρεμφερής νομοθεσία (π.χ. για τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό), εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Όταν κρίνεται σκόπιμο, σε σχέση με 
τους κινδύνους που ενέχει ο ΗΗΕ για την 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον ή την 
περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και 
διάθεση, οι εισαγωγείς διεξάγουν δοκιμές 
με δειγματοληψία στον ΗΗΕ που έχει 
διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, διατηρούν, εάν είναι 
αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον 
μη συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις 
αποσύρσεις ΗΗΕ και τηρούν ενήμερους 
τους διανομείς σχετικά με την 
παρακολούθηση αυτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS έχει εγκριθεί για να αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ιδίως στο τέλος του κύκλου ζωής, που οφείλονται στη χρήση ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών ή υλικών σε ΗΗΕ. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διατύπωση του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 9 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δεκαετές χρονοδιάγραμμα απαιτεί ένα σαφές σημείο αφετηρίας. 

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους στην πρόταση της Επιτροπής. 

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται 
κατασκευαστής για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας και υπέχει τις 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή που 
απορρέουν από το άρθρο 7, εφόσον 
διαθέτει ΗΗΕ στην αγορά με το όνομα ή 
το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΗΗΕ 
που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά 
τρόπο που ενδέχεται να θίξει τη 
συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο
εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται 
κατασκευαστής για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας και ότι υπέχει τις 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή που 
απορρέουν από το άρθρο 7, εφόσον 
διαθέτει ΗΗΕ στην αγορά με το όνομα ή 
το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΗΗΕ 
που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά 
τρόπο που ενδέχεται να θίξει τη 
συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους σύνταξης στην πρόταση της Επιτροπής (βλ. τροπ. 49). Μία οδηγία δεν μπορεί 
να εισάγει άμεσα υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις 
προς τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα αναλάβουν συγκεκριμένη 
δράση.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι επί μία 
δεκαετία οι οικονομικοί φορείς, εάν τους 
ζητηθεί, δηλώνουν στις αρχές εποπτείας 
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της αγοράς την ταυτότητα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους σύνταξης στην πρόταση της Επιτροπής (βλ. τροπ. 49). Μία οδηγία δεν μπορεί 
να εισάγει άμεσα υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις 
προς τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα αναλάβουν συγκεκριμένη 
δράση.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 13 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη 
δομή του υποδείγματος που παρατίθεται 
στο παράρτημα VII, περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προσδιορίζονται στο ίδιο 
παράρτημα και επικαιροποιείται εκτός εάν 
ισχύει ειδική νομοθετική ρύθμιση η οποία 
απαιτεί δήλωση συμμόρφωσης που 
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία τα 
οποία καθορίζονται στο παράρτημα VII. 
Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις 
γλώσσες που απαιτούνται στο κράτος 
μέλος στου οποίου την αγορά 
τοποθετείται ή διατίθεται από 
κατασκευαστή, εισαγωγέα ή διανομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου ήδη εφαρμόζεται παρεμφερής νομοθεσία (π.χ. για τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό), και όταν αυτή η νομοθεσία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII, θα πρέπει να γίνεται δεκτή αυτή η δήλωση συμμόρφωσης έτσι ώστε να 
αποφεύγονται γραφειοκρατικές επικαλύψεις. Η δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται 
μεταφρασμένη στις αντίστοιχες επίσημες γλώσσες του κάθε κράτους μέλους στου οποίου την 
αγορά τοποθετείται ή διατίθεται ο ΗΗΕ.
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 15 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τη σήμανση CE ακολουθεί ο 
αναγνωριστικός αριθμός του 
κοινοποιημένου οργανισμού, εφόσον ο 
οργανισμός αυτός παρεμβαίνει στο 
στάδιο ελέγχου της παραγωγής.

διαγράφεται

Ο αναγνωριστικός αριθμός του 
κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε 
από τον ίδιο είτε, υπό τις οδηγίες του, από 
τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του 
τελευταίου.

Or. en

Αιτιολόγηση
Διόρθωση λάθους στην πρόταση της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν κοινοποιημένοι οργανισμοί για 
τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 16 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να είναι δυνατόν να υπάρχει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις στα αντίστοιχα 
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επίπεδα (σε επίπεδο υλικών, συστατικών, ή ολόκληρου του προϊόντος). Κατά τη διεξαγωγή 
αυτών των δοκιμών ή μετρήσεων, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει συμμόρφωση μόνον εφόσον 
τα σχετικά κομμάτια έχουν πραγματικά περάσει επιτυχώς από τις δοκιμές/μετρήσεις. Η 
διεξαγωγή μίας δοκιμής σύμφωνα μόνο με τις προδιαγραφές δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η 
δοκιμή αυτή έχει περατωθεί επιτυχώς.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 16α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16a
Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου 

προτύπου
1. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρούν ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο 
δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που 
καλύπτει και οι οποίες ορίζονται στο 
[άρθρο 4], η Επιτροπή ή το κράτος μέλος 
παραπέμπουν το ζήτημα στην επιτροπή 
που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 5 της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ και υποβάλλουν τα 
επιχειρήματά τους. Η επιτροπή αυτή, 
αφού ζητήσει τη γνώμη των αρμοδίων 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
γνωμοδοτεί αμελλητί.
2. Με βάση τη γνωμοδότηση της εν λόγω 
επιτροπής, η Επιτροπή αποφασίζει να 
δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να 
δημοσιεύσει υπό περιορισμούς, να 
διατηρήσει, να διατηρήσει υπό 
περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία 
αναφοράς του σχετικού εναρμονισμένου 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η Επιτροπή ενημερώνει τον σχετικό 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και, 
εφόσον απαιτείται, ζητεί την αναθεώρηση 
του εναρμονισμένου προτύπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό είναι το ακριβές αντίγραφο του άρθρου R9 της απόφασης 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των 
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προϊόντων. Σύμφωνα με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, θα ήταν δυνατό για ένα κράτος μέλος ή 
για την Επιτροπή να προβούν σε επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου προτύπου.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 20 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
[…].

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
[…*].
* εγγράφεται η ημερομηνία 18 μήνες μετά την

ημερομηνία δημοσίευσης της οδηγίας αυτής 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν διευκρίνισε πότε θα εφαρμοστούν οι διατάξεις επειδή ήθελε να αφήσει το θέμα 
αυτό στον νομοθέτη. Κατά την άποψή της, δεν είναι αναγκαίο να αναβληθεί η εφαρμογή των 
μέτρων πέρα από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, προτείνεται τα 
κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις 18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της οδηγίας. 

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία



PE430.424v02-00 50/61 PR\796736EL.doc

EL

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 1. Μεγάλες οικιακές συσκευές
2. Μικρές οικιακές συσκευές 2. Μικρές οικιακές συσκευές
3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών 
και τηλεπικοινωνιών

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών 
και τηλεπικοινωνιών

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

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και 
αθλητισμού

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και 
αθλητισμού

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

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία RoHS πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους ΗΗΕ και όχι μόνο σε ορισμένες 
κατηγορίες. Το παράρτημα II προξενεί μεγάλη σύγχυση: θεωρείται “δεσμευτικός κατάλογος 
προϊόντων”, ενώ ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός αλλά δίνει ορισμένα μόνο παραδείγματα: 
“… συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται …”. Η διατύπωση αυτή δεν επιλύει το πρόβλημα 
της διαφορετικής ερμηνείας αυτών των κατηγοριών. Το παράρτημα II θα πρέπει να διαγραφεί 
και να ισχύσει αντ’ αυτού ο γενικός ορισμός του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 4, 
παράγραφος 7

Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 6α

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

5. Δισφαινόλη Α
6. Οργανικές ενώσεις βρωμίου πλην των 
βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας
7. Οργανικές ενώσεις χλωρίου πλην των 
χλωριούχων επιβραδυντικών φλόγας ή 
πλαστικοποιητικών ουσιών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή εντοπίζει σειρά 'επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό υψηλής προτεραιότητας' οι οποίες μπορούν να βλάψουν σοβαρά την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αυτές περιλαμβάνουν τις ως άνω ουσίες 1-5. Για τις 
ουσίες αυτές η μελέτη συνιστά επισήμανση ή αναφέρει ότι επί του παρόντος δεν απαιτείται λήψη 
συγκεκριμένης δράσεως. Για τις οργανικές ενώσεις βρωμίου και χλωρίου η μελέτη συνιστά 
σταδιακή κατάργηση όλης της ομάδας. Στην επόμενη επανεξέταση θα γίνει αξιολόγηση αυτών 
των 'επικίνδυνων ουσιών υψηλής προτεραιότητας' καθώς και των οργανικών ενώσεων 
βρωμίου και χλωρίου για τις οποίες μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πρόταση να προστεθούν στο 
παράρτημα IV.
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Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα ΙV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Κάδμιο (0,01%) Κάδμιο (0,01%)

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

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

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 
(0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 
(0,1%)

Μέρος Β

Επιβραδυντικά φλόγας οργανικών 
ενώσεων βρωμίου (0,1 %)
Επιβραδυντικά φλόγας οργανικών 
ενώσεων χλωρίου (0,1 %)
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) (0,1 %)

Πλαστικοποιητικές ουσίες οργανικών 
ενώσεων χλωρίου (0,1 %)
Φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)

Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP)

Φθαλικό διβουτύλιο (DBP) (0,1 %)

Or. en

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

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα V – εισαγωγή (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, 
οι εφαρμογές στο παρόν παράρτημα 
λήγουν […*]
* εισάγεται η ημερομηνία 48 μήνες μετά από 

την έναρξη ισχύος

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία λήξεως για τις εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το 
άρθρο 4, παράγραφος 1 πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια προς αποφυγή τυχόν 
παρεξηγήσεων ως προς την ακριβή ημερομηνία λήξεως.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα VI – εισαγωγή (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, 
οι εφαρμογές στο παρόν παράρτημα 
λήγουν τέσσερα έτη από τις ημερομηνίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η ημερομηνία λήξεως για τις εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το 
άρθρο 4, παράγραφος 1 πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια προς αποφυγή τυχόν 
παρεξηγήσεων ως προς την ακριβή ημερομηνία λήξεως. Δεδομένου ότι οι διαφορετικές 
υποκατηγορίες προϊόντων στις κατηγορίες 8 και 9 εισάγονται στην οδηγία σε διαφορετικές 
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χρονικές στιγμές, οι ημερομηνίες που υποδεικνύονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 θα πρέπει να 
εξυπηρετούν ως σημεία αναφοράς.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα VI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VI α
Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από την 
απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4, 
παράγραφος 1, όσον αφορά την 
κατηγορία 11
Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, 
οι εφαρμογές στο παρόν παράρτημα 
λήγουν τέσσερα έτη από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1a.
1. Κάδμιο σε φωτοβολταϊκές συστοιχίες 
λεπτής μεμβράνης με κυψέλες από 
τελλουριούχο κάδμιο

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ενός ανοικτού πεδίου εφαρμογής απαιτεί χωριστό παράρτημα για τις εφαρμογές που 
εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4, παράγραφος 1, για τον ΗΗΕ οι 
οποίες δεν περιλαμβάνονται σήμερα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας RoHS δεδομένου ότι δεν 
υπάγονται σε καμία από τις 10 πρώτες κατηγορίες. Θα πρέπει να χορηγηθεί εξαίρεση στις 
φωτοβολταϊκές συστοιχίες λεπτής μεμβράνης με κυψέλες από τελλουριούχο κάδμιο δεδομένου 
ότι οι αρνητικές επιπτώσεις λόγω της υποκατάστασης (χρήση τεχνολογικά κατώτερων 
εναλλακτικών λύσεων μεγαλύτερης έντασης ενέργειας) είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη που 
προκύπτουν από την υποκατάσταση (μη χρήση καδμίου).

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα VII – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά περίπτωση, μνεία των σχετικών 
εναρμονισμένων προτύπων που 
χρησιμοποιήθηκαν ή των προδιαγραφών 

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

προδιαγραφών με βάση τις οποίες 
δηλώνεται η συμμόρφωση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ευθυγράμμιση σύμφωνα με τη θέσπιση ορισμού για την ‘τεχνική προδιαγραφή’. 

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας 
Παράρτημα VII – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ενδεχομένως, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός... (ονομασία, αριθμός)… 
πραγματοποίησε … (περιγραφή της 
παρέμβασης)… και εξέδωσε τη 
βεβαίωση:

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση λάθους στην πρόταση της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν κοινοποιημένοι οργανισμοί για 
τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.



PE430.424v02-00 56/61 PR\796736EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρίες έχουν, σε εθελοντική βάση, προχωρήσει ένα 
βήμα μπροστά τη διαδικασία σταδιακής κατάργησης των οργανικών ενώσεων 
βρωμίου και χλωρίου, αλλά αυτό το μέτρο δεν επαρκεί για να επιλύσει τα 
προβλήματα στην αλυσίδα του εφοδιασμού. Πιστεύουμε, ότι μόνο η νομοθεσία 
μπορεί να οδηγήσει ολόκληρη την αλυσίδα του εφοδιασμού στο να καταργήσει τις 
οργανικές ενώσεις βρωμίου και χλωρίου και να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
προϊόντων χωρίς τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Με στόχο να συμμορφωθούμε 
προς την αρχή της προφύλαξης και να ανταποκριθούμε στην εταιρική κοινωνική 
ευθύνη μας, η Acer θα υποστηρίξει με πνεύμα ενεργητικότητας και πρωτοβουλίας 
την πρόταση RoHS 2.0 για την απαγόρευση όλων των οργανικών ενώσεων βρωμίου 
και χλωρίου.

Η πρόοδος που σημείωσε η Acer όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος με την 
παραγωγή προϊόντων χωρίς αλογόνα1

1. Ιστορικό

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, υπολογίζεται ότι, μόνο στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 
9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗE), εκ των οποίων το 
μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι 
καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού 
επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(AHHE) την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων. Εκτιμάται ότι η δημιουργία 
αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια 
τόνων μέχρι το 2020.

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν μία περίπλοκη ροή 
αποβλήτων που περιλαμβάνει πολλές επικίνδυνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές, ή τα προϊόντα 
μεταποίησής τους, μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να προκαλέσουν βλάβες 
στη δημόσια υγεία, ιδίως εάν δεν έχουν υποστεί την προβλεπόμενη κατάλληλη επεξεργασία. 
Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αυξάνονται περαιτέρω από πρακτικές 
που εφαρμόζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες και δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα της 
ανακύκλωσης/ανάκτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 2 της Συνθήκης, η επανόρθωσης των 
καταστροφών του περιβάλλοντος γίνεται, κατά προτεραιότητα, στην πηγή. Η ιεράρχηση 
όσον αφορά τα απόβλητα στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει ως πρώτη 
προτεραιότητα την πρόληψη η οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, και ως λήψη μέτρων για τη 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Ο Όμιλος ACER περιλαμβάνει τέσσερις εμπορικές ονομασίες - Acer, Gateway, Packard Bell και eMachines. 
Κατατάσσεται ως η τρίτη μεγαλύτερη εταιρία σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις συνολικές αποστολές 
φορτίων ηλεκτρονικών υπολογιστών, και η δεύτερη για τις συνολικές αποστολές φορτίων φορητών 
υπολογιστών (notebooks). Το 2008, τα έσοδα ανήλθαν σε 16,65 δισεκατομμύρια δολαρίων ΗΠΑ.
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μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

Η οδηγία RoHS, ως έχει σήμερα, εγκρίθηκε το 2003, και θέτει ως στόχο, βασιζόμενη σε
πρόταση που εκπονήθηκε το 2000, τη σταδιακή κατάργηση μίας πρώτης ομάδας επικίνδυνων 
ουσιών που υπάρχουν σε ΗΗΕ, και συγκεκριμένα ορισμένα βαρέα μέταλλα και δύο ομάδες 
βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας. Το αποτέλεσμα ήταν μία μείωση της διάθεσης και 
δυνητικής ελευθέρωσης στο περιβάλλον κατά τουλάχιστον 100.000 τόνους των ουσιών 
αυτών. 

Η οδηγία RoHS κατέστη σημαντικό εργαλείο για τη θέσπιση ενός όχι μόνο σε ευρωπαϊκό 
αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο προτύπου για τους κατασκευαστές. Δεν απέτρεψε τη συνέχεια 
της ανάπτυξης νέων προϊόντων αλλά, αντιθέτως, τα προϊόντα σχεδιάστηκαν εκ νέου για να 
συμμορφούνται προς τις απατήσεις της οδηγίας RoHS. Και πολλές εταιρίες προχωρούν ήδη 
παραπέρα προς τη σταδιακή κατάργηση της χρήσεως αλογονωμένων ενώσεων.

2. Κύρια θέματα

Η αναδιατύπωση της οδηγίας RoHS συνιστά σημαντική ευκαιρία για να γίνει ακόμη ένα 
βήμα στην πρόοδο αυτή. Ο εισηγητής θα εστιάσει την προσοχή σε διευκρινίσεις όσον 
αφορά τους νέους προτεινόμενους περιορισμούς δεδομένου ότι αυτοί αποτέλεσαν το ειδικό 
θέμα στη συζήτηση που διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 4 Νοεμβρίου 2009. 

Τα άλλα κύρια θέματα, όπως
- το ανοικτό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2),
- η διαφοροποίηση μεταξύ των νομοθετημάτων RoHS και REACH (αιτιολογική 

σκέψη8 και άρθρο 4, παράγραφος 7), 
- τροποποιήσεις των κριτηρίων για τις εξαιρέσεις άρθρο 5, παράγραφος 1),
- κριτήρια για την απόφαση όσον αφορά τη διάρκεια μίας εξαίρεσης/περιόδου χάρητος 

(άρθρο 5, παράγραφος 2),
- συναπόφαση αντί για διαδικασία επιτροπoλογίας σε ό,τι αφορά μελλοντικούς 

περιορισμούς (άρθρο 6)
πρέπει να εξηγούνται επαρκώς στις αιτιολογήσεις των αντίστοιχων τροπολογιών. 

Οι προτάσεις για ειδικές διατάξεις που αφορούν τα νανοϋλικά θα προστεθούν τον Ιανουάριο 
2010 σε συνέχεια μίας νέας αξιολόγησης της κατάστασης.

3. Νέοι περιορισμοί

Το πρόβλημα των επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ, ιδίως σχετικά με την επεξεργασία των 
αποβλήτων, δεν έχει ακόμη λυθεί με την οδηγία RoHS 1.0. Αυτό ήταν σαφές για τον 
νομοθέτη ήδη από το 2003. Το άρθρο 6 της οδηγίας RoHS υποχρεώνει ρητώς την Επιτροπή 
να εξετάσει τη σκοπιμότητα υποκατάστασης άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών που 
χρησιμοποιούνται σε ΗΗΕ και να υποβάλει προτάσεις για επέκταση του πεδίου του 
άρθρου 4, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 

α) Ενδείξεις σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των αλογονούχων επιβραδυντικών 
φλόγας και PVC
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Η Επιτροπή έχει μελετήσει άλλες επικίνδυνες ουσίες και υλικά. Ζήτησε από το Ινστιτούτο 
Öko-Institut να εξετάσει ουσίες που δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της οδηγίας RoHS, να 
επιλέξει υποψήφιες ουσίες για πιθανή συμπερίληψή τους στην ανωτέρω οδηγία, να 
αξιολογήσει πιθανές υποκατάστατες ουσίες και να προτείνει επιλογές όσον αφορά την 
πολιτική για κάθε υποψήφια ουσία1. Το Ινστιτούτο Öko-Institut επανεξετάζει ήδη από το 
2005 εξαιρέσεις από το άρθρο 4 της οδηγίας RoHS για την Επιτροπή – μπορεί ως εκ τούτου 
να θεωρηθεί αρχή αναφοράς όσον αφορά τους περιορισμούς της οδηγίας RoHS.

Αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας

Η μελέτη αναφέρει τα ακόλουθα: 

"η ομάδα των οργανικών ενώσεων βρωμίου και χλωρίου έχουν εξετασθεί στην 
παρούσα μελέτη και οι συντάκτες της συνιστούν σε μεγάλο βαθμό τη σταδιακή 
κατάργησή τους από τους ΗΗΕ". 

Οι κυριότεροι λόγοι έχουν ως εξής: 
- η πιθανότητα δημιουργίας διοξινών και φουρανίων σε περίπτωση μη ελεγχόμενων 

πυρκαγιών (που προκύπτουν από ατυχήματα) και κατά τη διάρκεια συνδυασμένης 
καύσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή σε αποτεφρωτές που δεν λειτουργούν σωστά, 

- η δημιουργία διοξινών και φουρανίων και άλλων επικίνδυνων προϊόντων καύσης 
μπορεί να αποφευχθεί μόνο με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών που αφορούν 
τη διάθεση των αποβλήτων.

Ωστόσο, προηγμένες τεχνολογίες δεν υφίστανται καν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
πολλώ δε μάλλον στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και όπου αυτές υφίστανται, δεν υπάρχουν 
απαιτήσεις για τη χρήση τους όσον αφορά τις ροές αποβλήτων.

Επιπλέον λόγοι για τη σταδιακή κατάργησή τους μπορούν να βρεθούν στο αιτιολογικό 
υπόμνημα της προτάσεως της Επιτροπής σχετικά με τα AHHE και την οδηγία RoHS από την 
13η Ιουνίου 20002: 

"Αλογονωμένες ενώσεις που περιέχονται στα AHHE, και ιδίως οι βρωμιούχοι 
επιβραδυντές φλόγας, προκαλούν επίσης προβλήματα κατά την εξώθηση των 
πλαστικών, που αποτελεί τμήμα της ανακύκλωσης των πλαστικών. Λόγω του 
κινδύνου παραγωγής διοξινών και φουρανίων, οι φορείς ανακύκλωσης συνήθως 
δεν ανακυκλώνουν πλαστικά που έχουν υποστεί επεξεργασία για καθυστέρηση 
φλόγας από AHHE. Δεδομένου ότι δεν χαρακτηρίζονται δεόντως τα πλαστικά τα 
οποία περιέχουν επιβραδυντές φλόγας και δεδομένου ότι εξ ορισμού είναι δυσχερής 
η διάκριση μεταξύ πλαστικών επιβραδυντών φλόγας από τα συνήθη πλαστικά οι 
περισσότεροι από τους φορείς ανακύκλωσης δεν υποβάλλουν σε επεξεργασία 
κανένα από τα πλαστικά υλικά που προέρχονται από AHHE." 

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
2 COM(2000)347 τελικό
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Η χρήση των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας δημιουργεί άμεσο εμπόδιο στην 
ανακύκλωση των πλαστικών στο πλαίσιο της επεξεργασίας των AHHE.

Τα ανωτέρω προβλήματα δεν επιλύθηκαν με τη σταδιακή κατάργηση μόνο δύο ομάδων 
βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας (PBDE και PBB) μέχρι σήμερα. 

PVC (Πολυβινυλοχλωρίδια)

Η μελέτη της Επιτροπής διατυπώνει την ακόλουθη σύσταση: 

"Η σταδιακή κατάργηση του PVC θα έπρεπε... να τυγχάνει προτεραιότητας σε 
σχέση με επιλεκτικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου ώστε να υπάρξει εγγύηση για 
μειωμένη ελευθέρωση PVC, των προσθέτων του PVC και των επικίνδυνων 
προϊόντων της καύσης του".

Τα προβλήματα των αποβλήτων PVC έχουν, σε γενικές γραμμές, τεκμηριωθεί επαρκώς από 
την Επιτροπή ήδη από το 2000 με βάση πέντε σχετικές μελέτες. Τα πορίσματα αναφέρονται 
με σαφή τρόπο στο αιτιολογικό υπόμνημα της προτάσεως της προτάσεως της Επιτροπής από 
το 2000: 

Δέον να σημειωθεί ότι τα ΑΗΗΕ1 περιέχουν σοβαρές ποσότητες PVC. Υπάρχουν 
σοβαρές αποδείξεις που υποστηρίζουν την άποψη ότι το PVC δεν προσφέρεται για 
αποτέφρωση, ιδίως σε σχέση με την ποσότητα και τον επικίνδυνο χαρακτήρα των 
παραγόμενων καυσαερίων κατά την αποτέφρωση2. Επιπλέον, οι απώλειες 
πλαστικοποιητών, και ειδικά των φθαλικών ενώσεων, κατά την υγειονομική ταφή του 
PVC αναγνωρίζεται ευρύτατα ότι ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και το περιβάλλον3. Επιβάλλεται επίσης να σημειωθεί ότι 
ανακυκλώνονται σήμερα πολύ μικρές ποσότητες αποβλήτου PVC, ιδίως στα ΑΗΗΕ4.

Δυστυχώς, τα στοιχεία για το PVC έφτασαν πολύ αργά για να συμπεριληφθούν στην οδηγία 
RoHS. Το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα!

β) Δράση από τους κατασκευαστές

Η βιομηχανία ηλεκτρονικών έχει καταλάβει ήδη από το 2003 τ α προβλήματα των 
αλογονούχων ουσιών εν τω συνόλω. Οι μεγαλύτερες εταιρίες ανέλαβαν μεμονωμένα δράση 
για τη μετατροπή της παραγωγής με ουσίες χαμηλής περιεκτικότητας αλογόνων (χωρίς 
αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας και PVC)5. Σήμερα υπάρχει μία πρωτοβουλία σε 

                                               
1 Σύμφωνα με τον M. Rohr, Umwelt Wirschaftsforum, αριθ. 1, 1992, πάνω από το 20% του πλαστικού που 

χρησιμοποιείται σε ΗΗΕ είναι από PVC.
2 Περιβαλλοντικές πτυχές του PVC (Κοπεγχάγη 1996), Danish Environmental Protection Agency Position 

Paper of the Netherlands on PVC (Χάγη 1997), Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Η 
επιρροή του PVC στην ποσότητα και επικινδυνότητα των καταλοίπων καυσαερίων από την αποτέφρωση, 
Μελέτη για την ΓΔ ENV, Bertin Technologies, 2000.

3 Η συμπεριφορά του PVC στους χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων Μελέτη για την ΓΔ ENV, 
Argus σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Rotstock, 1999.

4 Prognos, Μελέτη για την ΓΔ XI, Μηχανική ανακύκλωση των αποβλήτων PVC, Ιανουάριος 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
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παγκόσμιο επίπεδο για δράση προς αυτή την κατεύθυνση η οποία είναι ήδη πολύ 
προχωρημένη1. Σύμφωνα με την οργάνωση Greenpeace, το μερίδιο της αγοράς για αυτά τα 
προϊόντα είναι ήδη της τάξεως του 50% στον τομέα των συσκευών κινητής τηλεφωνίας 
(Nokia, Sony Ericsson και Apple), και αναμένεται να ξεπεράσει το 40% στον τομέα των νέων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τα επόμενα 1-2 έτη (Acer και HP). Στην πρωτοβουλία αυτή 
περιλαμβάνεται ήδη η αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. κατασκευαστές πλαστικών συστατικών) η 
οποία με τη σειρά της περνάει στους κατασκευαστές ΗΗΕ άλλων κατηγοριών.

Εάν η βιομηχανία ηλεκτρονικών με τα ιδιαίτερα περίπλοκα προϊόντα της μπορεί να στραφεί 
σε προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας αλογόνου εντός των επόμενων ετών, τότε αυτό δεν θα 
πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα για τον, μεταξύ των άλλων, ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα 
των λευκών προϊόντων να πράξει το ίδιο. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι η Electrolux 
διαθέτει ήδη ψυγεία χωρίς PVC στην αγορά της Σουηδίας2. 

Όταν αυτή η δράση πραγματοποιείται στο στάδιο του σχεδιασμού, σύμφωνα με τη 
βιομηχανία, δεν προκαλεί επιπλέον κόστος. Αντιθέτως, η κοινωνία θα εξοικονομήσει 
σημαντικές δαπάνες από απόψεως βλάβης που μπορεί να προκληθεί στη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον. Για να υπάρξει όμως πραγματικά επιτυχία, οι οικονομικοί φορείς απαιτούν 
ασφάλεια δικαίου, και ο καλύτερος τρόπος για την ύπαρξή της είναι ένα σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο.

Αποδεικτικά στοιχεία για τα υποκατάστατα

Αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας
Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα δεδομένα που διατίθενται δεν επιτρέπουν τη λήψη απόφασης 
για περαιτέρω περιορισμούς των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας. Ταυτοχρόνως 
δηλώνει ότι διατίθενται "κάποιες" πληροφορίες σχετικά με τα υποκατάστατα και ότι 
"προσδιορίζεται ότι δεν εμφανίζουν μερικούς από τους κινδύνους (όπως είναι η ανθεκτικότητα, 
το βιοσυσσωρεύσιμο ή η τοξικότητα για τα χωρίς αλογόνα επιβραδυντικά φλόγας)"3

Με παρόμοιο τρόπο αμφιλεγόμενη ήταν η ουσία δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας (DecaBDE) επί 
πολλά έτη. Αφού είχε αγνοήσει το ότι ασφαλέστερα υποκατάστατα ήταν διαθέσιμα, η 
Επιτροπή αναγκάσθηκε να παραδεχθεί σε μελέτη το 2007 ότι "υπάρχουν πράγματι 
υποκατάστατα στην αγορά... και ότι δεδομένα από τη βιβλιογραφία υποδηλώνουν ότι οι 
δυνάμει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία τουλάχιστον κάποιων 
υποκαταστάτων μπορεί να είναι ελάχιστες"4.

Κατά συνέπεια για την ουσία DecaBDE η Επιτροπή θεωρεί ότι "οι απομένουσες αβεβαιότητες 
σχετικά με την τοξικότητά του και την αποικοδόμησή του προς άλλες απαγορευμένες ουσίες, 
καθώς και η διαθεσιμότητα υποκαταστάτων στο εμπόριο αιτιολογούν τη διατήρηση της 

                                               
1 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
2 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
3 Αποτίμηση Αντίκτυπου του Περιορισμού Επικινδύνων Ουσιών από την Επιτροπή, αναδιατύπωση, 

SEC(2008)2930
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:EN:NOT

4 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-
Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
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απαγόρευσης της ουσίας"1.

Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί η ίδια ανάλυση πρέπει να οδηγεί σε απαγόρευση 
στη μία περίπτωση (DecaBDE) αλλά όχι σε άλλη παρόμοια περίπτωση (άλλα αλογονούχα 
επιβραδυντικά φλόγας).

PVC (Πολυβινυλοχλωρίδια)
Η Επιτροπή δεν αμφισβητεί τη διαθεσιμότητα ασφαλέστερων υποκαταστάτων για το PVC 
στην αξιολόγησή της για τις επιπτώσεις του, αλλά θίγει μόνο ζητήματα κόστους. Εάν οι 
εξωτερικές δαπάνες του PVC είχαν ενσωματωθεί, η χρήση του θα ήταν απαγορευτικά 
ακριβή. Το γεγονός ότι το PVC είναι φθηνό δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα κατά της 
αντικατάστασής του, όταν δημιουργεί σημαντικές εξωτερικές δαπάνες λόγω των πολλαπλά 
τεκμηριωμένων προβλημάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων του PVC. 

3. Συμπεράσματα

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Είναι καλύτερα να αντιμετωπίζουμε τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα στην πηγή – όπως άλλωστε απαιτείται ως προτεραιότητα από τη 
Συνθήκη και όπως εφαρμόζεται στην οδηγία πλαίσιο περί αποβλήτων.

Ο εισηγητής προτείνει, ως εκ τούτου, βασιζόμενος στις 
α) μελέτες της Επιτροπής σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών, του PVC και των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας, 
β) δράσεις των οικονομικών φορέων, και 
(γ) πληροφορίες για τα υποκατάστατα
τη σταδιακή κατάργηση των επιβραδυντικών φλόγας οργανικών ενώσεων βρωμίου και 
χλωρίου, καθώς και του PVC και των επικίνδυνων προσθέτων ουσιών του.

                                               
1 Αποτίμηση του αντίκτυπου από τον περιορισμό επικινδύνων ουσιών από την Επιτροπή, αναδιατύπωση, 

SEC(2008)2930


