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PR_COD_1am

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 για 
τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
(COM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0810),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-
0472/2008),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-
0000/2010),

1. εγκρίνει την θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή και 
τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία πρέπει να (10) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
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συμπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, 
καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας 
για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας 
που προστατεύει όλους τους συντελεστές 
οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, 
καθώς και της ειδικής κοινοτικής 
νομοθεσίας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών  , και της 
κοινοτικής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό 
των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 
2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον 
αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν 
ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 
92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

συμπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, 
καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας 
για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας 
που προστατεύει όλους τους συντελεστές 
οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ,
καθώς και της ειδικής κοινοτικής 
νομοθεσίας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών  , και της 
κοινοτικής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό 
των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 
2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον 
αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν 
ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 
92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Θα πρέπει να εξαιρεθούν 
από το πεδίο εφαρμογής μεταξύ άλλων οι 
μεγάλες σταθερές βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι είναι 
εγκατεστημένες σε έναν τόπο και 
λειτουργούν εκεί σε μόνιμη βάση, 
τοποθετούνται ή απεγκαθίστανται από 
ειδικευμένο προσωπικό και έχουν 
ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων. Ακόμα, θα 
πρέπει να εξαιρεθούν οι φωτοβολταϊκές 
μονάδες, οι οποίες επίσης εγκαθίστανται 
και αφαιρούνται από ειδικούς, 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη 
του στόχου για προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
συνακόλουθα στη μείωση των εκπομπών 
CO2. Επιπλέον, ο κλάδος της ηλιακής 
ενέργειας έχει συνάψει εθελοντική 
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περιβαλλοντική συμφωνία για 
ανακύκλωση του 85% των 
φωτοβολταϊκών μονάδων. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξετάσει αν η εν λόγω 
συμφωνία αποφέρει τα ανάλογα 
αποτελέσματα και, αν είναι σκόπιμο, να 
συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας τις φωτοβολταϊκές μονάδες, με 
βάση σχετική έκθεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τόσο οι μόνιμες εγκαταστάσεις όσο και οι φωτοβολταϊκές μονάδες έχουν ρυθμιζόμενη ροή 
αποβλήτων, και δεν υπάρχει κίνδυνος να αποτεθούν χωρίς διαχωρισμό ή χωρίς επεξεργασία.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιλεγέν επίπεδο προστασίας και 
εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων 
της Κοινότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ 
ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, 
καθώς και για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την καθιέρωση 
αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, 
πρέπει να έχουν την υποχρέωση να 
επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής 
ΑΗΗΕ , ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού 
ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει 
ουσίες που καταστρέφουν το όζον και 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω 
των σοβαρών περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των 
υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί (EΚ) αριθ. 2037/2000 και (EΚ) 
αριθ. 842/2006  . Από δεδομένα που 

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

περιλαμβάνονται στην εκτίμηση 
επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, 
συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά, αλλά 
περισσότερο από το μισό της ποσότητας 
αυτής καταλήγει πιθανώς σε ακατάλληλη 
επεξεργασία και παράνομες εξαγωγές. Η 
κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων 
υλών και την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και, για να αποφευχθεί, 
είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος 
στόχος όσον αφορά τη συλλογή. Επιπλέον, 
έχει καθοριστική σημασία, τα κράτη μέλη 
να μεριμνούν για την εποπτεία και την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά και τους ελέγχους 
των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών που 
μεταφέρονται εκτός της ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράνομη μεταφορά συσκευών μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αποτελεσματικούς 
ελέγχους εκ μέρους των κρατών μελών, τα οποία διαθέτουν αποκλειστική αρμοδιότητα στο 
συγκεκριμένο τομέα. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εξοπλισμού να συμβάλουν στην επίτευξη 
του στόχου της οδηγίας, ώστε να 
αποτραπεί η διοχέτευση χωριστά 
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ σε επεξεργασία 
κατώτερη της βέλτιστης και σε παράνομες 
εξαγωγές. Προκειμένου η δαπάνη για τη 
συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων 
να μετακυλιστεί από τους 
φορολογούμενους στους καταναλωτές 
ηλεκτρικού και ΗΗΕ σύμφωνα με την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους 
παραγωγούς να υποβάλλουν σε 
επεξεργασία όλα τα συλλεγόμενα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Προκειμένου να είναι δυνατή 
η κατάλληλη επεξεργασία, οι 
καταναλωτές έχουν την ευθύνη της 
παράδοσης του ΗΕΕ που φτάνει στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής του σε 
εγκαταστάσεις συλλογής. Προκειμένου να 
αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, 
κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης
των αποβλήτων που προέρχονται από τα 
δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός πρέπει να 
μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την 
υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να 
ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Κάθε 
παραγωγός , όταν διαθέτει ένα προϊόν στην 
αγορά, πρέπει να παρέχει οικονομική 
εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 
των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην 
επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 
υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για 
τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των 
ιστορικών αποβλήτων πρέπει να 
μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 
πλαίσιο συλλογικών συστημάτων 
χρηματοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν 
αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 
ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 
κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών 
συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό 
των παραγωγών, των εισαγωγέων και των 
νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων
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υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου 
όγκου παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να γίνεται στις υπάρχουσες υποδομές, που έχουν αποδείξει την αξία τους. Η 
χρηματοδότηση ήδη από το νοικοκυριό δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση των συσκευών ούτε έχει 
άλλα οικολογικά πλεονεκτήματα, η δε μετακύλιση του βάρους δεν εξασφαλίζει υψηλότερα 
ποσοστά συλλογής. Ούτε θα πρέπει να αγνοηθεί η ευθύνη των καταναλωτών να συμμετέχουν 
στη σωστή διάθεση των αποβλήτων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Πρέπει να επιτρέπεται στους 
παραγωγούς να ενημερώνουν τους 
αγοραστές, σε προαιρετική βάση κατά 
την πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με 
το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή. Αυτό συνάδει 
με την ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη 
βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και 
τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, ιδίως 
όσον αφορά την ευφυέστερη κατανάλωση 
και τις οικολογικές («πράσινες») 
δημόσιες συμβάσεις.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κόστος της συλλογής και της επεξεργασίας πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή του 
προϊόντος, ώστε να παρέχεται ένα κίνητρο για τη μείωσή του. Το κατ' αποκοπή κόστος δεν 
ανταποκρίνεται ούτε στο πραγματικό κόστος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής, ούτε στην 
επιβάρυνση που προκαλεί το προϊόν στο περιβάλλον. Τελικά οι καταναλωτές δεν 
ενημερώνονται για την ανακυκλωσιμότητα και το πραγματικό κόστος επεξεργασίας.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να μειωθούν τα 
εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει 
να περιοριστεί, με την τυποποίηση των 
διαδικασιών καταχώρησης και υποβολής 
εκθέσεων και την αποφυγή της επιβολής 
πολλαπλών τελών για πολλαπλές 
καταχωρήσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
καταργηθεί η απαίτηση για μία νόμιμη 
έδρα σε κάθε κράτος μέλος, για τη 
διάθεση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού στην αγορά, και να αρκεί ο 
ορισμός τοπικού νομικού εκπροσώπου. 

Or. de

Αιτιολόγηση
Η πείρα από την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού έδειξε ότι η ύπαρξη διαφορετικών απαιτήσεων στια 27 κράτη μέλη 
έχει προκαλέσει υπέρμετρο γραφειοκρατικό και απρόσμενο κόστος φόρτο. Στην εκτίμηση 
αντικτύπου γίνεται λόγος για δυνατότητα αποφυγής δαπανών ύψους 66 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Συνεπώς, πρέπει να προωθηθούν η εναρμόνιση της καταχώρησης και της υποβολής στοιχείων 
καθώς και η διαλειτουργικότητα των εθνικών μητρώων, για την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλο
τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες και η οδηγία για τα ΑΗΗΕ ρυθμίζουν διαφορετικούς τομείς 
και συνεπώς τα πεδία εφαρμογής τους πρέπει να παραμείνουν χωριστά. Ένα λεγόμενο 
«ανοικτό» πεδίο εφαρμογής οδηγεί σε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, που είναι ένας από τους 
βασικούς στόχους της αναδιατύπωσης της οδηγίας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει κατά βάση όλο 
τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ένας δεσμευτικός κατάλογος προϊόντων βασισμένος 
σε κατηγορίες θα έπρεπε να αναθεωρείται σε διαρκή βάση, προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στην τεχνική πρόοδο στην αγορά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) σταθερές βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι, ιδιαίτερα, η ορθή συλλογή και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι μεγάλες μόνιμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται 
και απεγκαθίστανται από ειδικευμένο προσωπικό· η ροή αποβλήτων τους είναι ρυθμιζόμενη.

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) Φωτοβολταϊκές μονάδες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η φιλοπεριβαλλοντική επεξεργασία και η ανακύκλωση αποβλήτων, που 
διασφαλίζεται αν η εγκατάσταση και η μετεγκατάσταση των φωτοβολταϊκών μονάδων γίνεται 
από ειδικούς. Η ροή αποβλήτων τους είναι ρυθμιζόμενη. Επιπλέον, είναι υπό ετοιμασία 
εθελοντική περιβαλλοντική συμφωνία για την αποδοχή και την ανακύκλωση από μεγάλο 
ποσοστό κατασκευαστών φωτοβολταϊκών μονάδων, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την 
άνοιξη του 2010 και στη συνέχεια να αναγνωριστεί από την Επιτροπή (COM 2002/412).  Οι 



PR\807375EL.doc 13/42 PE430.635v03-00

EL

φωτοβολταϊκές μονάδες συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου για προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνακόλουθα στη μείωση των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία εξετάζεται το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το αν θα πρέπει να ενταχθούν 
σε αυτό και οι φωτοβολταϊκές μονάδες. 
Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή 
υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, σχετική 
πρόταση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής είναι αναγκαία, δεδομένου ότι η οδηγία έχει επεκταθεί 
ώστε να περιλάβει όλο τοβ ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επιπλέον, πρέπει να 
εξεταστεί αν λειτουργεί πράγματι η εθελοντική περιβαλλοντική συμφωνία για ανακύκλωση του 
85% των φωτοβολταϊκών μονάδων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ΑΗΗΕ ταξινομούνται ως 
απόβλητα οικιακής προέλευσης ή ως 
απόβλητα από άλλους χρήστες πλην των 
οικιακών. Θεσπίζεται η κατάταξη των 
ΑΗΗΕ στις κατηγορίες αυτές. Το μέτρο 
αυτό, που έχει ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζεται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 

διαγράφεται
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στο άρθρο 18 παράγραφος 3. Η εν λόγω 
κατάταξη βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο 
μερίδιο των πωλήσεων εξοπλισμού που 
αντιστοιχεί στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων αν μια συσκευή με διπλή χρήση 
(ιδιωτική ή εμπορική) φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της σε νοικοκυριό ή σε επιχείρηση. 
Η συλλογή αποβλήτων συσκευών από νοικοκυριά είναι κατά κανόνα δαπανηρότερη. Εδώ 
υπάρχει κίνδυνος, ο εξοπλισμός αυτός να δηλώνεται ως μη οικιακός, γεγονός που θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση των οικιακών συσκευών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προβλέπονται 
ήδη στην οδηγία η ρύθμιση και ο ορισμός τους (βλ. άρθρο 3 ιβ).

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι όλος κατά βάση ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εμπίπτει τώρα στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, περιττεύει πλέον η αναφορά του παραρτήματος Ι στην οδηγία 
20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών).



PR\807375EL.doc 15/42 PE430.635v03-00

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιβ) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα 
ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά 
και από εμπορικές, βιομηχανικές, 
ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η 
ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με 
των προερχόμενων από νοικοκυριά, καθώς 
και απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οικιακή όσο και για 
άλλη χρήση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων αν μια συσκευή με διπλή χρήση 
(ιδιωτική ή εμπορική) φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της σε νοικοκυριό ή σε επιχείρηση. 
Η συλλογή αποβλήτων συσκευών από νοικοκυριά είναι κατά κανόνα δαπανηρότερη. Εδώ 
υπάρχει κίνδυνος, ο εξοπλισμός αυτός να δηλώνεται ως μη οικιακός, γεγονός που θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση των οικιακών συσκευών.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ α) «σταθερή εγκατάσταση»: 
συγκεκριμένο μεγάλο βιομηχανικό 
συγκρότημα διαφόρων τύπων συσκευών 
και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που 
συναρμολογούνται ή τοποθετούνται και 
προορίζονται να λειτουργούν μονίμως σε 
έναν προκαθορισμένο τόπο·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο συγκεκριμένος ορισμός είναι αναγκαίος, δεδομένου ότι προβλέπεται η εξαίρεση αυτού του 
είδους των εγκαταστάσεων από το πεδίο εφαρμογής. Ο ορισμός είναι σύμφωνος με εκείνον της 
«σταθερής εγκατάστασης» από την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Οι μεγάλες μόνιμες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις τοποθετούνται ή απεγκαθίστανται από ειδικευμένο προσωπικό. Η ροή 
αποβλήτων τους είναι ρυθμιζόμενη.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - σημείο ιθ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ β) «φωτοβολταϊκές μονάδες»: 
μονάδες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε σύστημα το οποίο 
σχεδιάζεται, συναρμολογείται και 
τοποθετείται για μόνιμη λειτουργία σε 
προκαθορισμένο τόπο με σκοπό την 
παραγωγή ρεύματος για κοινωφελείς, 
εμπορικούς και ιδιωτικούς σκοπούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φωτοβολταϊκές μονάδες, που τοποθετούνται μόνιμα σε συγκεκριμένο τόπο, η δε εγκατάσταση 
και απεγκατάστασή τους γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό, έχουν ρυθμιζόμενη ροή 
αποβλήτων. Η εθελοντική συμφωνία εκ μέρους του μεγαλύτερου μέρους των μεγάλων 
κατασκευαστών, για την επιστροφή για ανακύκλωση, διασφαλίζει τη φιλοπεριβαλλοντική 
επεξεργασία. Οι φωτοβολταϊκές μονάδες συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου για 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνακόλουθα στη μείωση των εκπομπών 
CO2. Ο ορισμός είναι αναγκαίος, δεδομένου ότι προβλέπεται η εξαίρεση των συγκεκριμένων 
εγκαταστάσεων από το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων 

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

αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη 
υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των 
ΑΗΗΕ , κυρίως, και κατά προτεραιότητα, 
αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που 
καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου, και λαμπτήρων 
που περιέχουν υδράργυρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο, οι οποίοι κυκλοφορούν σε διαρκώς μεγαλύτερη έκταση 
στην αγορά μεταξύ των νέων λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κρύβουν έναν μεγάλο 
κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον, και θα πρέπει συνεπώς να συλλέγονται σε υψηλό 
βαθμό χωριστά.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για την επίτευξη ελάχιστου ποσοστού 
συλλογής 65%. Το ποσοστό αυτό 
υπολογίζεται με βάση το συνολικό βάρος 
των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στη διάρκεια 
δεδομένου έτους στο κράτος μέλος 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, 
εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό 
του μέσου βάρους του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε 
στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία
στο εν λόγω κράτος μέλος. Το εν λόγω 
ποσοστό συλλογής επιτυγχάνεται σε 
ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 
2016. Από το 2013 και έως το τέλος του 
2015, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
επίτευξη, σε ετήσια βάση και με τον ίδιο 
τρόπο υπολογισμού, ελάχιστου ποσοστού 
συλλογής 45%.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για την επίτευξη του στόχου συλλογής την έχουν τα κράτη μέλη. Ούτε οι 
κατασκευαστές είναι σε θέση να ελέγχουν τη συλλογή εκ μέρους άλλων φορέων, ούτε μπορεί να 
επιβληθεί συλλογικός εθνικός στόχος σε επιμέρους κατασκευαστές. Με τη μετάθεση της ευθύνης 
δεν θα επιτευχθεί μεγαλύτερο ποσοστό συλλογής. Με τη διεύρυνση του χρονικού πλαισίου 
αναφοράς αντισταθμίζονται καλύτερα οι ετήσιες διακυμάνσεις και οι διαφορές στη διάρκεια 
χρήσης των προϊόντων. Είναι αναγκαίο να τεθεί ενδιάμεσος στόχος, διότι ο στόχος των 
τεσσάρων κιλών είναι ήδη τώρα ανεπαρκής.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Για την τεκμηρίωση της επίτευξης 
του ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 
για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα οποία 
- προσκομίζονται σε σημεία επιστροφής 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2α, 
- προσκομίζονται σε διανομείς σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2 β), 
- έχουν συλλεχτεί χωριστά από 
κατασκευαστές ή εξ ονόματός τους 
- έχουν συλλεχτεί χωριστά με άλλο τρόπο,
κατατίθενται ατελώς στα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη του στόχου συλλογής και πρέπει να δηλώνουν 
τις συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παράγραφος 5. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να τους κοινοποιούνται όλες οι 
ποσότητες που συλλέγονται χωριστά. Τούτο επιτρέπει επίσης την καλύτερη εποπτεία των ροών 
αποβλήτων.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο, και ιδιαίτερα οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, 
ενέχουν μεγάλο κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία. Σήμερα δεν επιτυγχάνεται σε όλα τα 
κράτη υψηλό ποσοστό συλλογής λαμπτήρων, δεδομένου ιδιαίτερα ότι οι λαμπτήρες δεν έχουν 
μεγάλο βάρος. Για το λόγο αυτό, και δεδομένων των οικολογικών απαιτήσεων θα έπρεπε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο καθορισμού ειδικού στόχου συλλογής για τους συγκεκριμένους 
λαμπτήρες.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία . Η 
Επιτροπή προωθεί την ανάπτυξη 
εναρμονισμένων προτύπων για τη 
συλλογή, την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κυρίως με 
ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Τυποποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ως τώρα δεν έχουν αναπτυχθεί πρότυπα για την ανακύκλωση. Υπάρχουν μεγάλες ποιοτικές 
διαφορές στην ανακύκλωση και κατά συνέπεια και στην απόδοση της διαχείρισης των πόρων. 
Εξ άλλου, η ύπαρξη διαφορετικών προτύπων οδηγεί στη στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού, 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ενιαίο πλαίσιο συνθηκών.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) ΑΗΗΕ που εξάγονται από την 
Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EK) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές 
αποβλήτων  και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης 
Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή 
για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που 
περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις 
οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του 
ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών 
διακινήσεων αποβλήτων υπολογίζονται για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των 
στόχων του άρθρου 11 της παρούσας 
οδηγίας μόνον εφόσον ο εξαγωγέας 
μπορεί, πριν από την αποστολή, να 
προσκομίσει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις
ότι η προετοιμασία για την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση 
και την ανάκτηση πραγματοποιείται υπό 
συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Μετά την επιτυχημένη 
προετοιμασία για την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή 
την ανάκτηση, πρέπει να πιστοποιείται η 
τήρηση της ισοδυναμίας των συνθηκών. 
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Or. de

Αιτιολόγηση
Η υποχρέωση απόδειξης πρέπει να περιλαμβάνει την προετοιμασία για την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση, προκειμένου να μην είναι δυνατή η 
επεξεργασία εκτός ΕΕ με χαμηλότερα οικολογικά πρότυπα και να δημιουργηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Οι εξαγωγείς θα πρέπει να προσκομίζουν αποδείξεις πριν 
και μετά τη μεταφορά, σχετικά με την ισοδυναμία των προτύπων επεξεργασίας και ανάκτησης 
στη χώρα προορισμού. Ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν επαρκεί, δεδομένου ότι η επεξεργασία 
μπορεί να έχει γίνει ήδη υπό συνθήκες αναντίστοιχες προς τα πρότυπα της ΕΕ.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές διατάξεις εκδίδονται το 
αργότερο έως τις [18 μήνες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης]. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν δεσμευτικές προθεσμίες για την έκδοση των εκτελεστικών διατάξεων, 
προκειμένου να παρέχεται στις αρχές και τους οικονομικούς παράγοντες η αναγκαία νομική 
βεβαιότητα και βεβαιότητα όσον αφορά την εφαρμογή.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

- ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και - ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και

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

Or. de

Αιτιολόγηση
Η μείωση των κατηγοριών από δέκα σε πέντε είναι σύμφωνη με την τρέχουσα πρακτική και 
αποφεύγεται έτσι η περιττή γραφειοκρατία. Η διαίρεση αυτή είναι σκόπιμη και από 
περιβαλλοντική σκοπιά, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται σε ομάδες κοινά χαρακτηριστικά ως 
προς τη σύνθεση και τη οικολογική σημασία. Οι κοινοί λαμπτήρες και οι λαμπτήρες 
εκκενώσεως αερίου δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, και επομένως δεν είναι δυνατόν να 
τεθούν στόχοι για την προετοιμασία της επαναχρησιμοποίησης.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 2 του 
παραρτήματος -ΙΑ,

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

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%· 

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%·

Or. de

Αιτιολόγηση
Η μείωση των κατηγοριών από δέκα σε πέντε είναι σύμφωνη με την τρέχουσα πρακτική και 
αποφεύγεται έτσι η περιττή γραφειοκρατία. Η διαίρεση αυτή είναι σκόπιμη και από 
περιβαλλοντική σκοπιά, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται σε ομάδες κοινά χαρακτηριστικά ως
προς τη σύνθεση και τη οικολογική σημασία. Οι κοινοί λαμπτήρες και οι λαμπτήρες 
εκκενώσεως αερίου δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, και επομένως δεν είναι δυνατόν να 
τεθούν στόχοι για την προετοιμασία της επαναχρησιμοποίησης.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

- ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και - ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 55%·

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 55%·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μείωση των κατηγοριών από δέκα σε πέντε είναι σύμφωνη με την τρέχουσα πρακτική και 
αποφεύγεται έτσι η περιττή γραφειοκρατία. Η διαίρεση αυτή είναι σκόπιμη και από 
περιβαλλοντική σκοπιά, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται σε ομάδες κοινά χαρακτηριστικά ως 
προς τη σύνθεση και τη οικολογική σημασία. Οι κοινοί λαμπτήρες και οι λαμπτήρες 
εκκενώσεως αερίου δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, και επομένως δεν είναι δυνατόν να 
τεθούν στόχοι για την προετοιμασία της επαναχρησιμοποίησης.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 — παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 3 του 
παραρτήματος -ΙΑ,
- ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και
- ανακύκλωση σε ποσοστό 50%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μείωση των κατηγοριών από δέκα σε πέντε είναι σύμφωνη με την τρέχουσα πρακτική και 
αποφεύγεται έτσι η περιττή γραφειοκρατία. Η διαίρεση αυτή είναι σκόπιμη και από 
περιβαλλοντική σκοπιά, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται σε ομάδες κοινά χαρακτηριστικά ως 
προς τη σύνθεση και τη οικολογική σημασία. Οι κοινοί λαμπτήρες και οι λαμπτήρες 
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εκκενώσεως αερίου δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, και επομένως δεν είναι δυνατόν να 
τεθούν στόχοι για την προετοιμασία της επαναχρησιμοποίησης.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου, 
ανακύκλωση σε ποσοστό 80%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μείωση των κατηγοριών από δέκα σε πέντε είναι σύμφωνη με την τρέχουσα πρακτική και 
αποφεύγεται έτσι η περιττή γραφειοκρατία. Η διαίρεση αυτή είναι σκόπιμη και από 
περιβαλλοντική σκοπιά, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται σε ομάδες κοινά χαρακτηριστικά ως 
προς τη σύνθεση και τη οικολογική σημασία. Οι κοινοί λαμπτήρες και οι λαμπτήρες 
εκκενώσεως αερίου δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, και επομένως δεν είναι δυνατόν να 
τεθούν στόχοι για την προετοιμασία της επαναχρησιμοποίησης.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση
Η συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να γίνεται στις υπάρχουσες υποδομές, για παράδειγμα στους δήμους, που έχουν 
αποδείξει την αξία τους. Η χρηματοδότηση ήδη από το νοικοκυριό δεν επηρεάζει τη 
διαμόρφωση των συσκευών ούτε έχει άλλα οικολογικά πλεονεκτήματα, η δε μετακύλιση του 
βάρους δεν εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά συλλογής. Ευθύνη για την ορθή διάθεση των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού φέρουν και οι καταναλωτές.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κόστος της συλλογής και της επεξεργασίας πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή του 
προϊόντος, ώστε να παρέχεται ένα κίνητρο για τη μείωσή του. Το κατ' αποκοπή κόστος δεν 
ανταποκρίνεται ούτε στο πραγματικό κόστος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής, ούτε στην 
επιβάρυνση που προκαλεί το προϊόν στο περιβάλλον. Τελικά οι καταναλωτές δεν 
ενημερώνονται για την ανακυκλωσιμότητα και το πραγματικό κόστος επεξεργασίας.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
παραγωγός στην επικράτειά τους μπορεί 
να καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο 

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

σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των 
τελών, για τις δραστηριότητές του σε όλα 
τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι δυνατή σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να 
περιοριστεί η γραφειοκρατία και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά συστήματα, αλλά απλά να
ανταλλάσσονται οι πληροφορίες για τους οικονομικούς πόρους. Τα μητρώα δεν πρέπει μόνο να 
συλλέγουν τα τέλη και στη συνέχεια να μεταφέρουν τα χρήματα μέσω των κρατών μελών, αλλά 
να είναι επίσης διαλειτουργικά όσον αφορά τις πληροφορίες.
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα των κατασκευαστών που 
διαθέτουν στην επικράτειά τους 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
χωρίς να εδρεύουν εκεί, να ορίζουν 
αντιπροσώπους υπεύθυνους για την 
τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση, να έχουν όλοι οι κατασκευαστές νομική έδρα στο κράτος μέλος στην αγορά του 
οποίου προτίθεται να διαθέσει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό αποτελεί εμπόδιο για την 
εσωτερική αγορά και επιβαρύνει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Για την εφαμογή της οδηγίας στα κράτη 
μέλη, αρκεί να υπάρχει ένας τοπικός αντιπρόσωπος ο οποίος να αναλάβει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την οδηγία.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Καθορίζεται μορφότυπος για την 
καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων, 
καθώς και η συχνότητα υποβολής τους. Η 
μορφή της καταχώρησης και της 
υποβολής στοιχείων περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- στοιχεία για τις ποσότητες ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
διατίθενται στην εγχώρια αγορά,
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- το τύπο του εξοπλισμού,
- το εμπορικό σήμα,
- τις κατηγορίες,
- όπου απαιτείται, την εγγύηση.
Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 18, παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των στοιχείων για τις ποσότητες που διατίθενται στην αγορά απλουστεύει την 
καταχώρηση για τους κατασκευαστές και επιτρέπει τη σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των 
κρατών μελών. Η ένδειξη της κατηγορίας και του τύπου της συσκευής είναι αναγκαία για το 
σκοπό της ανάκτησης που αναφέρεται στο άρθρο 11 και, σε ορισμένα κράτη μέλη, για την 
εγγύηση. Το εμπορικό σήμα είναι σημαντικό, για την αποθάρρυνση του παρασιτισμού. Η 
εναρμόνιση οδηγεί στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν 
τουλάχιστον τις δηλούμενες ποσότητες 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στην αγορά, προκειμένου 
να ελεγχθεί το ύψος της οικονομικής 
εγγύησης βάσει του άρθρου 12, τις 
εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Κοινότητας 
σύμφωνα με τον κανονισμό για τις 
μεταφορές αποβλήτων, καθώς και τις 
εργασίες που εκτελούνται στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/xx/EΚ για τα απόβλητα 
και με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ως τώρα δεν γίνεται αυστηρός έλεγχος των ποσοτήτων που δηλώνουν οι κατασκευαστές. Οι 
ποσότητες αυτές, ωστόσο, επηρεάζουν τη χρηματοδότηση και τις εγγυήσεις.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η παρακολούθηση των μεταφορών 
ΑΗΗΕ από τα κράτη μέλη διενεργείται
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
παρακολούθησης του παραρτήματος Ι.

(2) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, με 
κατάλληλη εποπτεία, ότι η μεταφορά 
μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον οποίο 
υπάρχει υποψία ότι είναι ΑΗΗΕ
διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία πρέπει να επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε εξοπλισμό που δηλώνεται ψευδώς ως 
μεταχειρισμένος ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για απόβλητα, των οποίων η μεταφορά 
ενδέχεται να μην επιτρέπεται ή να επιτρέπεται υπό όρους. 

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι Α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IA
Κατηγορίες εξοπλισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 11
(1) Ψυκτικά μηχανήματα και σώματα 
θέρμανσης
(2) Οθόνες
(3) Λαμπτήρες
(4) Μεγάλες συσκευές εκτός από τα 
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ψυκτικά μηχανήματα και τα σώματα 
θέρμανσης, οθόνες και λαμπτήρες
Μεγάλες συσκευές είναι όλες οι συσκευές 
που δεν μεταφέρονται και προορίζονται 
κυρίως για μόνιμη εγκατάσταση σε ένα 
σημείο για ολόκληρη την ωφέλιμη ζωή 
τους.
(5) Μικρές συσκευές, με εξαίρεση τα 
ψυκτικά μηχανήματα και τα σώματα 
θέρμανσης, οθόνες και λαμπτήρες 
Μικρές συσκευές είναι όλες οι συσκευές 
που συνήθως μεταφέρονται και δεν 
προορίζονται κυρίως για μόνιμη 
εγκατάσταση στο σημείο χρήσης τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πέντε κατηγορίες αντιστοιχούν ήδη στην τρέχουσα πρακτική συλλογής στα κράτη μέλη και με 
τη μείωσή τους οδηγούν και σε μείωση της γραφειοκρατίας. Η διαίρεση σε ομάδες λαμβάνει 
υπόψη οικολογικές θεωρήσεις.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - IΒ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Β
Μη εξαντλητικός κατάλογος 

παραδειγμάτων εξοπλισμού που εμπίπτει 
στις κατηγορίες του παραρτήματος –ΙΑ 

(νέο)
1. Ψυκτικά μηχανήματα και σώματα 
θέρμανσης
- Ψυγεία

- Καταψύκτες

- Κάθε είδους συσκευές αυτόματης 
διανομής κρύων προϊόντων

-

- Συσκευές κλιματισμού
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- Θερμαντικά σώματα που περιέχουν λάδι 
και άλλες διατάξεις ανταλλαγής 
θερμότητας που περιέχουν 
θερμοχωρητικό υλικό άλλο από το νερό 
(όπως αντλίες θερμότητας και 
ξηραντήρες)·
2. Οθόνες

- Οθόνες
- Τηλεοράσεις
- Ψηφιακές κορνίζες

- Μονάδες οπτικής απεικόνισης

- Φορητοί υπολογιστές τύπου laptop
- Φορητοί υπολογιστές τύπου notebook
3. Λαμπτήρες

- Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
- Λαμπτήρες φθορισμού μικρών 
διαστάσεων
- Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής 
έντασης, συμπεριλαμβανομένων των 
λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και 
των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων
- Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης

- δίοδοi φωτοεκπομπής
4. Μεγάλες συσκευές
- Μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες 
για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίμων (όπως κεραμικές εστίες, 
φούρνοι, φούρνοι μικροκυμάτων, 
σταθερές καφετιέρες) 

- Απορροφητήρες

- Μεγάλες συσκευές καθαρισμού (όπως 
πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια 
πιάτων)
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- Άλλες μεγάλες συσκευές 
χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, 
κρεβατιών, καθισμάτων (όπως μεγάλα 
αερόθερμα, ηλεκτρικά τζάκια, 
συστήματα θέρμανσης με φυσικό 
πέτρωμα, συστήματα θέρμανσης 
κολυμβητηρίων, και άλλες μεγάλες 
συσκευές για τη θέρμανση χώρων, 
κρεβατιών και καθισμάτων)
- Μεγάλες συσκευές περιποίησης 
σώματος (όπως συσκευές τεχνητής 
ηλιοθεραπείας, σάουνες, καθίσματα 
μασάζ)
- Μεγάλες συσκευές πληροφορικής και 
επικοινωνιών (όπως μεγάλοι υπολογιστές, 
διακομιστές, σταθερά στοιχεία και 
συσκευές δικτύου, εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά, τηλέφωνα με 
κερματοδέκτη)
- Μεγάλες συσκευές αθλητισμού και 
αναψυχής (όπως συσκευές φυσικής 
άσκησης με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
μέρη, ηλεκτρονικά παιχνίδια με 
κερματοδέκτη)
- Μεγάλα φωτιστικά και άλλες συσκευές 
διάχυτου ή σημειακού φωτισμού
- Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
εργαλεία και μηχανές
- Μεγάλες συσκευές για την παραγωγή ή 
μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, 
μετασχηματιστές, συσκευές αδιάλειπτης 
παροχής, αντιστροφείς)

- Μεγάλες ιατρικές συσκευές 

- Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου

- Μεγάλα όργανα και διατάξεις μέτρησης 
(όπως ζυγαριές, σταθερά μηχανήματα)
- Μεγάλες συσκευές για την αυτόματη 
διάθεση πώληση προϊόντων και την 
αυτόματη παροχή απλών υπηρεσιών 
(αυτόματες συσκευές πώλησης, 
αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, 
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αυτόματες μηχανές επιστροφής άδειων 
συσκευασιών, θάλαμοι αυτόματης 
φωτογράφησης)
5. Μικρές συσκευές
- Μικρές συσκευές χρησιμοποιούμενες για 
μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίμων (όπως φρυγανιέρες, πλάκες 
θέρμανσης, μαχαίρια, κεραμικές εστίες, 
φούρνοι, φούρνοι μικροκυμάτων, 
σταθερές καφετιέρες, αντιστάσεις, 
μηχανές κοπής)
- Μικρές συσκευές καθαρισμού (όπως 
ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, 
κ.λπ.)
- Εξαεριστήρες, ιονιστές ατμόσφαιρας
- Μικρές συσκευές θέρμανσης (όπως 
ηλεκτρικές κουβέρτες)
- Ρολόγια τοίχου και χειρός και άλλες 
διατάξεις χρονομέτρησης
- Μικρές συσκευές περιποίησης σώματος 
(όπως ξυριστικές μηχανές, 
οδοντόβουρτσες, στεγνωτές μαλλιών, 
συσκευές μασάζ)
- Μικρές συσκευές πληροφορικής και 
επικοινωνιών (όπως προσωπικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, υπολογιστές 
τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, 
διακλαδωτήρες, συσκευές ασύρματης 
επικοινωνίας, συσκευές ακρόασης 
παιδικού δωματίου, συσκευές προβολής)
- Μηχανές κινηματογράφησης
- Ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας 
(ραδιόφωνα, ενισχυτές, ραδιόφωνα 
αυτοκινήτου, μονάδες ανάγνωσης DVD)
- Μουσικά όργανα και εξοπλισμός 
μουσικής (όπως προενισχυτές, τελικοί 
ενισχυτές, κονσόλες μίξης, μικρόφωνα)
- Μικρά φωτιστικά και άλλες διατάξεις 
διάχυτου ή σημειακού φωτισμού
- Παιχνίδια (όπως σιδηρόδρομοι, 
αερομοντέλα, κ.λπ)
- Μικρές συσκευές άθλησης (όπως 
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υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, 
τρέξιμο, κωπηλασία κ.λπ.)
- Μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως 
βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισμός 
ερασιτεχνικής αλιείας και γκολφ, κ.λπ.)
- Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών 
κηπουρικής (όπως τρυπάνια, πριόνια, 
αντλίες, μηχανές κοπής χλόης)
- Μικρές συσκευές για την παραγωγή και 
μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, 
φορτιστές, συσκευές αδιάλειπτης 
παροχής, τροφοδοτικά)
- Μικρές ιατρικές συσκευές 
συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών
- Μικρά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου (όπως ανιχνευτές καπνού, 
θερμοστάτες, ανιχνευτές κίνησης, 
διατάξεις και είδη παρακολούθησης, 
τηλεχειριστήρια, διατάξεις 
τηλεχειρισμού)
- Μικρές συσκευές μέτρησης (όπως 
ζυγαριές, μονάδες ένδειξης, τηλέμετρα, 
θερμόμετρα)
- Μικρές συσκευές αυτόματης διάθεσης / 
διανομής προϊόντων

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος θα διευκολύνει την ομαδοποίηση των πέντε κατηγοριών του 
παραρτήματος –ΙΑ και θα καταστήσει το κείμενο πιο κατανοητό. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολύνεται η εφαρμογή της οδηγίας.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστες απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση των εξαγωγών ΑΗΗΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις για τη μεταφορά 
μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον οποίο 
υπάρχει υποψία ότι είναι ΑΗΗΕ

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα Ι έχει ως αντικείμενο τις ελάχιστες απαιτήσεις και υποχρεώσεις τεκμηρίωσης για 
τη μεταφορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού από τους κατόχους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 
υπάρχει σχετική αναφορά και στον τίτλο Πρόκειται για αποσαφήνιση.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία α) και β) δεν έχουν εφαρμογή 
στις περιπτώσεις όπου μεταχειρισμένος 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
αποστέλλεται ομαδικά για επισκευή μετά 
από βλάβη στον κατασκευαστή στο 
πλαίσιο της εγγύησης, για να επιστραφεί 
και πάλι για χρήση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της ιεράρχησης των αποβλήτων, πρέπει να υποστηρίζεται η επαναχρησιμοποίηση 
του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή χαλασμένων συσκευών για 
επισκευή στο πλαίσιο εγγύησης. Οι προϋποθέσεις για την αποστολή χαλασμένων συσκευών 
πρέπει να είναι αυστηρές, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία διόδου εξαγωγής ΑΗΗΕ με 
το πρόσχημα της επισκευής. 
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 2 – στάδιο 2 - εδάφιο β – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- ονομασία του αντικειμένου (ονομασία 
και κατηγορία του εξοπλισμού σύμφωνα
με το παράρτημα ΙΙ και το παράρτημα ΙΑ, 
αντιστοίχως,

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροποποίηση τεχνικής φύσης, λόγω του ανοικτού τομέα εφαρμογής της οδηγίας 
στο άρθρο 2, και επομένως περιττεύει η παραπομπή στην οδηγία για τη χρήση επικίνδυνων 
ουσιών.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον του εγγράφου που απαιτείται
κατά το σημείο 1, κάθε φορτίο (π.χ. 
εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) 
μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να
συνοδεύεται από τα εξής:

Επιπλέον των παραστατικών που 
απαιτούνται κατά το σημείο 1, κάθε 
φορτίο (π.χ. εμπορευματοκιβωτίου, 
φορτηγού) μεταχειρισμένου ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνοδεύεται 
από τα εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα παραστατικά κατά το σημείο 1 και τα έγγραφα κατά το σημείο 3 πρέπει να συνοδεύουν 
υποχρεωτικά το φορτίο, προκειμένου να είναι δυνατόν να εξεταστεί αν ο εξοπλισμός είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμος ή απόβλητο.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Εάν δεν υπάρχουν τα δέοντα έγγραφα 
που απαιτούνται κατά τα σημεία 1 και 3 
και η δέουσα συσκευασία, απόδειξη για τα 
οποία πρέπει να προσκομίζει ο κάτοχος 
του εξοπλισμού, οι αρχές των κρατών 
μελών τεκμαίρουν ότι το αντικείμενο είναι 
επικίνδυνο ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο 
εμπεριέχει παράνομη μεταφορά. Υπό τις 
περιστάσεις αυτές, ενημερώνονται οι 
αρμόδιες αρχές και το φορτίο 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 
και 25 του κανονισμού για τις μεταφορές 
αποβλήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι ο κάτοχος φέρει το βάρος της αποδείξεως. Στα σημεία 3 και 4 δεν 
περιλαμβάνονται διατάξεις για τα παράνομα φορτία: τέτοιες διατάξεις περιλαμβάνονται στα 
άρθρα 24 και 25 του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, στην οποία γίνεται παραπομπή. 
Επιπλέον, στο παράρτημα Ι καθορίζεται ότι το βάρος της αποδείξεως το φέρει ο κάτοχος του 
αντικειμένου και τούτο δεν θα πρέπει να αμφισβητείται με την πρόταση 4.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι η ροή αποβλήτων που 
αυξάνεται πιο γρήγορα στην ΕΕ. Εξαιτίας αυτού αντιμετωπίζουμε ποικίλες προκλήσεις. 
Αφενός πρέπει να επισημανθούν οι συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία σε περίπτωση 
που η αντιμετώπιση ή η διάθεση αυτού του εξοπλισμού δεν πραγματοποιείται σωστά και 
αφετέρου η απώλεια πρώτων υλών συνιστά σοβαρό πρόβλημα. Η αποδοτική και καινοτόμος 
αντιμετώπιση της ενέργειας, των υλικών και των πόρων είναι βασικό θέμα για μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Για τον λόγο αυτόν, συνιστά μια μεγάλη πρόκληση η 
μεγαλύτερης έκτασης συλλογή και η κανονική επεξεργασία τους σύμφωνα με την οδηγία.

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής1 σήμερα συλλέγεται ήδη το 85% των 
ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αν συγκρίνει κανείς την ποσότητα που συλλέγεται με τον αριθμό 
των συσκευών που φθάνουν στην αγορά, διαπιστώνει ότι το 65% των συσκευών που 
πωλούνται συλλέγονται και πάλι στη συνέχεια. Ωστόσο, αυτά τα ποσοτικά στοιχεία δεν 
δηλώνονται σε επίσημες υπηρεσίες και μεγάλο μέρος των ποσοτήτων αυτών δεν υφίσταται 
την κατάλληλη επεξεργασία: Μόνο το 33% αποβλήτων δηλώνεται επίσημα, συλλέγεται και 
υφίσταται επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Επομένως, η πρόκληση που 
αντιμετωπίζει αυτή η αναθεώρηση είναι η αύξηση του ποσοστού αυτού. 
Κατά την άποψή μου, πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε πολλούς τομείς προκειμένου 
να αποτραπεί η ακατάλληλη επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού:

Παράνομη μεταφορά

Ουσιαστικό σημείο αφετηρίας για να αποτραπεί η παράνομη μεταφορά είναι τα κράτη μέλη. 
Δική τους υποχρέωση είναι να μεριμνούν για τη μεταφορά και, συγκεκριμένα, για την 
εφαρμογή και τον έλεγχο της οδηγίας. Μέχρι σήμερα πραγματοποιείται παράνομη μεταφορά 
αποβλήτων εκτός ΕΕ σε μεγάλο βαθμό. Πολύ συχνά τα εν λόγω απόβλητα δηλώνονται 
ψευδώς ως μεταχειρισμένα προϊόντα που ωστόσο λειτουργούν ακόμα και εξάγονται ως 
τέτοια από την ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια αυτής της 
οδηγίας ο απλούστερος διαχωρισμός μεταξύ αποβλήτων και μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τον τρόπο αυτόν προσφέρεται στις τελωνειακές αρχές ένα 
εφαρμόσιμο μέσο με το οποίο μπορούν να διεξάγουν αποτελεσματικούς ελέγχους. Για τον 
λόγο αυτόν, είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι είναι υποχρέωση των εξαγωγέων να 
παρουσιάσουν την απόδειξη ότι δεν πρόκειται για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει όμως να διεξάγουν περισσότερους ελέγχους στους 
λιμένες και στα σύνορα του τελωνειακού εδάφους τους. Καθώς ο σημερινός όγκος των 
παράνομων μεταφορών είναι αξιοσημείωτος, τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη 
για την εκτέλεση της οδηγίας, η οποία είναι σαφώς δική τους.

Ποσοστό συλλογής

Το ποσοστό συλλογής συνιστά άλλο ένα σημαντικό μοχλό για την κατάλληλη επεξεργασία 
σύμφωνα με την οδηγία και για τη μείωση των παράνομων εξαγωγών. Ένα μεγάλο ποσοστό 
                                               
1 Εκτίμηση των επιπτώσεων COM (2008)810
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αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά, καθιστά δυνατό να παραμείνουν οι ροές υλικών εντός 
της ΕΕ και να υποστούν επεξεργασία ή να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση. Για τον 
λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικός ένας φιλόδοξος στόχος ως προς τη συλλογή. 

Ορισμένα κράτη έφθασαν τον μέχρι τώρα στόχο των 4 κιλών ανά κάτοικο ετησίως, ορισμένα 
μάλιστα έχουν επιτύχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Άλλες χώρες όμως βρέθηκαν πολύ μακριά 
από τον στόχο αυτόν κατά τα έτη 2005 και 2006. Είναι σαφώς καθήκον των κρατών μελών να 
προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να επιτύχουν ένα υψηλό ποσοστό συλλογής. Καθήκον της 
Επιτροπής είναι η εποπτεία της τήρησης των στόχων συλλογής. Ο μέχρι τώρα στόχος των 4
κιλών ανά κάτοικο ετησίως δεν είναι ανάλογος με τα διαφορετικά δεδομένα στα επιμέρους 
κράτη μέλη – για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος άγγιξε το 2006 υπερτριπλάσιο στόχο από 
αυτόν. Αντίθετα, για άλλα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν στην αγορά πολύ μικρές 
ποσότητες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των οποίων οι αγορές δεν είναι 
κορεσμένες, δεν είναι δυνατή η επίτευξη του παλαιού στόχου συλλογής. Για τον λόγο αυτόν, 
καταλληλότερος είναι ένας στόχος συλλογής που θα ορίζεται βάσει ποσοστιαίας αναλογίας 
σε συνάρτηση με τις ποσότητες που διατίθενται στην εκάστοτε αγορά σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Αυτό ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε 
κάθε χώρα.

Επιπροσθέτως απαιτείται ένας ενδιάμεσος στόχος, αφού αλλιώς ένας ποσοστιαίος στόχος θα 
εφαρμοζόταν μόνο μετά το 2016. Ακόμα, ένας ενδιάμεσος στόχος επιτρέπει τη βαθμιαία 
προσέγγιση του φιλόδοξου στόχου συλλογής μετά το 2016. Κατά την άποψή μου, ένας 
φιλόδοξος στόχος συλλογής έχει μεγάλη σημασία επειδή θα βοηθήσει να ενθαρρυνθούν τα 
κράτη μέλη να περιορίσουν τις μεγάλες ποσότητες που μέχρι τώρα κινούνται εκτός του 
«συστήματος ΑΗΕΕ». Ως προς αυτό προσφέρονται στα κράτη μέλη διάφορες δυνατότητες 
προσέγγισης: από τον περιορισμό εκείνων που επιτρέπεται να συλλέγουν απόβλητα και την 
αύξηση του αριθμού των σημείων συλλογής έως τη δέσμευση των κατασκευαστών να 
αναπτύξουν συστήματα κινήτρων επιστροφής των αποβλήτων από τους καταναλωτές. Οι 
εθνικές αγορές αποβλήτων έχουν πολύ διαφορετικές δομές και γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνει 
επέμβαση στις εθνικές δομές με την οδηγία αυτή. Ένα σημείο αφετηρίας είναι εδώ το να 
υπάρχει στην οδηγία η σαφής ρύθμιση ότι όλοι όσοι συλλέγουν απόβλητα πρέπει να 
δηλώνουν δωρεάν τις ποσότητες που συνέλεξαν στο κράτος μέλος. Με τον τρόπο αυτόν θα 
καταστεί δυνατή η βελτίωση της παρακολούθησης των ροών αποβλήτων. Στόχος της 
παράτασης της περιόδου αναφοράς στα τρία έτη είναι να επιτυγχάνεται καλύτερη 
εξισορρόπηση των διακυμάνσεων της αγοράς και να λαμβάνονται ορθότερα υπόψη και οι μη 
κορεσμένες αγορές. Επιπροσθέτως, για λόγους που αφορούν το περιβάλλον πρέπει να 
επιτευχθεί μεγάλο ποσοστό για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης, καθώς και λαμπτήρων με υδράργυρο, και να προταθεί ενδεχομένως χωριστό 
ποσοστό συλλογής από την Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτόν, θα εστιαστεί μελλοντικά η 
προσοχή στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη σημασία για το περιβάλλον, όπως οι λαμπτήρες 
εκκενώσεως αερίου και οι συσκευές που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες, που δεν 
εμφανίζονται μέχρι τώρα χωριστά στο συνολικό ποσοστό.

Σημασία έχει όμως και η υπεύθυνη δράση της βιομηχανίας, και όχι μόνο προς το συμφέρον 
της προστασίας του περιβάλλοντος – αυτό θα πρέπει να είναι και δικό της βασικό συμφέρον.
Με την επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακτά πολύτιμες 
δευτερογενείς πρώτες ύλες. Σήμερα, συσκευές που έχουν αξία πολλές φορές δεν φθάνουν 
ξανά στους κατασκευαστές και αυτό θα έπρεπε να τους παρακινήσει να επεξεργαστούν 
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κίνητρα για τους καταναλωτές, προκειμένου να τους ωθήσουν να επιστρέφουν τα απόβλητα 
στους κατασκευαστές. Η ευθύνη των καταναλωτών απαιτεί καινοτομία και συνεισφέρει με 
τον τρόπο αυτόν μακροπρόθεσμα στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας.

Ευθύνη ως προς τον στόχο συλλογής

Η ευθύνη των κρατών μελών αντί των κατασκευαστών ως προς την επίτευξη του στόχου 
συλλογής δεν οδηγεί σε αποδυνάμωση της ευθύνης των κατασκευαστών, αλλά το αντίθετο. 
Δεν μπορούμε να περιμένουμε την επίτευξη σημαντικά μεγαλύτερου ποσοστού με την 
ανάθεση της νομικής ευθύνης για την επίτευξη του στόχου συλλογής αποκλειστικά στους 
κατασκευαστές. Ασφαλώς οι κατασκευαστές φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συγκέντρωση 
των αποβλήτων εξαιτίας της ευθύνης τους ως παραγωγών. Όμως αυτό δεν μπορούν να το 
καταφέρουν μόνοι τους. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν φθάνει η συνολική ποσότητα των 
αποβλήτων στα συστήματα συλλογής που χρηματοδοτούν οι κατασκευαστές. Οι 
κατασκευαστές δεν είναι πλέον κάτοχοι των προϊόντων όταν αυτά χαρακτηρίζονται 
απόβλητα. Εκτός από τα συστήματα κινήτρων επιστροφής, δεν διαθέτουν καμία δυνατότητα 
να υποχρεώσουν άλλους παράγοντες (όπως π.χ. οι έμποροι παλαιοσιδήρου) να επιστρέψουν 
τα προϊόντα. Εάν ανετίθετο στους κατασκευαστές η νομική ευθύνη για τον στόχο συλλογής, 
θα έπρεπε ως συνέπεια να τους ανατεθεί και η ευθύνη για τη συλλογή. Όμως η επέμβαση στα 
επιμέρους εθνικά καθεστώτα για τα απόβλητα δεν καλύπτεται από αντίστοιχη αρμοδιότητα 
της ΕΕ. Οι υφιστάμενες επιτυχείς υποδομές πρέπει να μπορούν να αναλαμβάνουν και στο 
μέλλον τη συλλογή. Επιπροσθέτως, δεν είναι κατανοητό πώς μπορεί να επιβληθεί νομικά 
ένας συλλογικός εθνικός στόχος στον κάθε μεμονωμένο κατασκευαστή. Τα κράτη μέλη 
πρέπει, αντίθετα, να επιτύχουν μια φιλόδοξη συλλογή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή 
τους. Τα ποσοστά που πέτυχαν ήδη ορισμένες χώρες δείχνουν ότι αυτό είναι εφικτό.

Ευθύνη των καταναλωτών

Και οι καταναλωτές φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ενδεδειγμένη διάθεση 
αποβλήτων. Ο αριθμός των συσκευών που είτε βρίσκονται ξεχασμένες και χωρίς να 
χρησιμοποιούνται μέσα σε κάποιο συρτάρι είτε πετάγονται στα δοχεία οικιακών 
απορριμμάτων –κάτι που είναι λάθος– είναι υπερβολικά μεγάλος. Συστήματα κινήτρων εκ 
μέρους των κατασκευαστών μπορούν ασφαλώς να συμβάλουν εδώ ώστε οι καταναλωτές να 
μεταχειρίζονται σωστά τις συσκευές. Οι τελευταίοι έχουν ωστόσο και οι ίδιοι την ευθύνη 
επιστροφής των συσκευών στα ανάλογα σημεία συλλογής ή στους διανομείς. Οι 
καταναλωτές ούτε μπορεί ούτε πρέπει να απαλλαγούν από αυτήν την ευθύνη. Σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει επίσης να απορριφθεί η χρηματοδότηση της συλλογής από την πόρτα του 
καταναλωτή. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επίσης επέμβαση στις δοκιμασμένες δομές 
συλλογής, όπως π.χ. εκείνες των κοινοτήτων ,χωρίς να αναμένεται από αυτό αυξημένο 
όφελος για το περιβάλλον, ότι δηλαδή θα διακινούνταν λιγότερα απόβλητα εκτός των 
επίσημων συστημάτων συλλογής. 

Εγγραφή

Τα πρώτα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας έδειξαν ότι με τη διαφορετική 
εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη δημιουργήθηκαν εν μέρει μεγάλα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και ως εκ τούτου και δαπάνες που συνιστούν σοβαρά εμπόδια για την ελεύθερη 
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εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής1 εδώ υπάρχει 
δυνατότητα εξοικονόμησης δαπανών ύψους 66 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτό ισχύει ιδίως όσον 
αφορά τις διαφορετικές προϋποθέσεις καταχώρησης στα κράτη μέλη. Επίσης, με πολύ 
διαφορετικό τρόπο ρυθμίζονται στα κράτη μέλη και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Για 
τον λόγο αυτόν, πρέπει να επικροτηθεί η πρόταση της Επιτροπής που διευκολύνει με τη 
διαλειτουργικότητα την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα προαχθεί 
ακόμα περισσότερο με τη δυνατότητα online καταχώρησης στο μητρώο. Η 
διαλειτουργικότητα των μητρώων εμποδίζει και την πολλαπλή επιβολή τελών και 
συνακόλουθα την πολλαπλή επιβάρυνση των κατασκευαστών. Αυτή η εναρμόνιση των 
μορφών καταχώρησης και υποβολής εκθέσεων θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των 
διοικητικών δαπανών και σε μια πιο ενιαία εφαρμογή της οδηγίας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι 
σημαντική η εναρμόνιση των βασικών δεδομένων των κρατών μελών εφόσον σήμερα δεν 
είναι επαρκής η δυνατότητα σύγκρισης των εθνικών δεδομένων μεταξύ τους. Έτσι, για 
παράδειγμα, ο υπολογισμός του βάρους γίνεται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη μέλη. 
Πρέπει να παραμεριστεί το εμπόδιο που συνιστά για την εσωτερική αγορά η απαίτηση 
πολλών κρατών μελών να έχει υποχρεωτικά ένας κατασκευαστής υποκατάστημα στο εν λόγω 
κράτος μέλος για να μπορεί να διαθέτει συσκευές στην αγορά. Αρκεί να ανατεθούν οι 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή σε επί τόπου εγκατεστημένο εκπρόσωπο. Εξακολουθεί να 
εξασφαλίζεται η επιβολή των υποχρεώσεων που έχουν οι κατασκευαστές βάσει της οδηγίας 
από τις αρχές του κράτους μέλους, και αυτό αποτελεί ελάφρυνση ιδίως για τις ΜΜΕ.

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Άλλη μια απλούστευση είναι η μείωση των έως τώρα δέκα κατηγοριών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μόλις πέντε. Αυτό αντιστοιχεί ήδη στη σημερινή πρακτική και 
έτσι αποφεύγεται περιττός διοικητικός φόρτος. Οι κατηγορίες ορίζονται βάσει 
περιβαλλοντικών κριτηρίων εφόσον οι ομάδες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς τη 
σύνθεση, και λαμβάνεται υπόψη η σημασία τους για το περιβάλλον. Οι κατηγορίες δεν έχουν 
πια σημασία για το πεδίο εφαρμογής, παρά μόνο για το ποσοστό ανάκτησης, το ποσοστό 
ανακύκλωσης και το ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. 

Πεδίο εφαρμογής

Η πείρα από την οδηγία έδειξε ότι το πεδίο εφαρμογής της ερμηνεύθηκε και εφαρμόσθηκε 
πολύ διαφορετικά από τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, για να προσδιοριστεί αν μια 
συσκευή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας, δεν θα είναι πια καθοριστική η ένταξη 
σε επιμέρους κατηγορίες, αλλά όλα τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
θα εμπίπτουν καταρχήν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό ανταποκρίνεται σε ένα 
ουσιώδες μέλημα κατά την αναθεώρηση της οδηγίας. Δημιουργία νομικής σαφήνειας. Οι 
εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής πρέπει να καθοριστούν στην οδηγία από τον ίδιο τον 
νομοθέτη. Αντίθετα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός ένας οριστικός κατάλογος 
προϊόντων εφόσον ο τομέας του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνιστά μια 
αγορά με γρήγορες μεταβολές και έτσι θα έπρεπε να γίνονται διαρκώς αναθεωρήσεις της 
οδηγίας χωρίς η τελευταία να μπορεί να είναι ποτέ επίκαιρη.

Εξοπλισμός διπλής χρήσης

                                               
1 Εκτίμηση των επιπτώσεων COM (2008)810
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Μια άλλη διασαφήνιση αφορά τον εξοπλισμό διπλής χρήσης. Ο εξοπλισμός που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο από ιδιώτες όσο και από επαγγελματίες προκαλεί σήμερα προβλήματα 
ως προς την κατάταξη σε εξοπλισμό «Business-to-Consumer» ή «Business-to-Business». Για 
πολλές συσκευές δεν είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων αν θα καταλήξουν να 
χρησιμοποιούνται από κάποιο καταναλωτή ή από κάποιο επαγγελματία. Η συλλογή των 
αποβλήτων των νοικοκυριών όμως είναι συνήθως πιο δαπανηρή. Εδώ υπάρχει κίνδυνος, οι 
συσκευές αυτές να δηλώνονται μη οικιακές , γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση 
των οικιακών συσκευών. Για τον λόγο αυτόν, ο νομοθέτης πρέπει να θεσπίσει απλούς και 
σαφείς κανόνες.

Προδιαγραφές για τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση

Σήμερα υπάρχουν μεγάλες ποιοτικές διαφορές όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και 
την ανακύκλωση αποβλήτων. Εδώ επιβάλλεται να αναληφθεί άμεσα δράση προς όφελος του 
περιβάλλοντος.  Η συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση με μη ενδεδειγμένο τρόπο έχουν 
σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πέρα από αυτό, οι ποιοτικές διαφορές 
δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την επεξεργασία 
προδιαγραφών στον τομέα της συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Ακόμα, κατέστη 
φανερό ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα αρκετές κατάλληλες εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης και ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός εμποδίζεται εν μέρει από τα συλλογικά 
συστήματα συλλογής. 

Αναφερόμενο κόστος

Ο κατασκευαστής πρέπει να ενσωματώνει στην τιμή του προϊόντος τις δαπάνες που 
προκύπτουν από τη συλλογή και την επεξεργασία. Αυτό θα του προσφέρει ένα κίνητρο για να 
μειώσει τις δαπάνες αυτές. Αδιαφοροποίητα κατ’ αποκοπήν ποσά για διαφορετικά προϊόντα 
ενός είδους, σαν αυτά που έχουν εισπραχθεί πολλές φορές σε χώρες όπου το κόστος 
αναφέρεται χωριστά, δεν δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερωθούν για το 
πραγματικό κόστος ανακύκλωσης και επεξεργασίας. Το κατ' αποκοπή κόστος δεν 
ανταποκρίνεται ούτε στο πραγματικό κόστος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής, ούτε στην 
επιβάρυνση που προκαλεί το προϊόν στο περιβάλλον. Επιπλέον, στο αναφερόμενο κόστος δεν 
έχουν ληφθεί υπόψη οι συσκευές που αφού σταματήσει η χρήση τους έχουν θετική αξία. 
Επομένως, αυτό το μέσο αποδείχθηκε αναποτελεσματικό για την ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τη δυνατότητα ανακύκλωσης ενός προϊόντος. 

Στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερο ποσοστό 
χωριστής συλλογής, να μειωθούν οι απώλειες αποβλήτων στο πλαίσιο του «συστήματος 
ΑΗΕΕ» και να αποφευχθεί η παράνομη μεταφορά και, επιπροσθέτως, να επιτευχθεί η 
ανάλογη επεξεργασία υψηλού επιπέδου για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Ακόμα, σκοπός είναι να μειωθούν οι μέχρι τώρα γραφειοκρατικές απαιτήσεις σε 
εθνικό επίπεδο και να απαλειφθούν με τον τρόπο αυτόν εμπόδια στην εσωτερική αγορά.


