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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να 

συµβάλλει στη βιώσιµη κατανάλωση και 

παραγωγή µέσω ως πρώτη προτεραιότητα, 

της πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

(AHHE), και επιπλέον της 

επαναχρησιµοποίησης, της ανακύκλωσης 

και άλλων µορφών αξιοποίησης των 

αποβλήτων αυτών, ώστε να µειωθεί η 

ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση 

και να συµβάλλει στην αποδοτική χρήση 

των πόρων. Παράλληλα επιδιώκεται η 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

όλων των φορέων που συµµετέχουν στον 

κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, παραδείγµατος 

χάριν, παραγωγών, διανοµέων και 

καταναλωτών, και ιδίως των φορέων που 

σχετίζονται άµεσα µε τη συλλογή και την 

επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Ιδίως, η 

διαφορετική εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο 

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να 

συµβάλλει στη βιώσιµη κατανάλωση και 

παραγωγή µέσω ως πρώτη προτεραιότητα, 

της πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

(AHHE), και επιπλέον της 

επαναχρησιµοποίησης, της ανακύκλωσης 

και άλλων µορφών αξιοποίησης των 

αποβλήτων αυτών, ώστε να µειωθεί η 

ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση 

και να συµβάλλει στην αποδοτική χρήση 

των πόρων και την ανάκτηση πρώτων 
υλών στρατηγικής σηµασίας. Παράλληλα 
επιδιώκεται η βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των 

φορέων που συµµετέχουν στον κύκλο ζωής 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, παραδείγµατος χάριν, 

παραγωγών, διανοµέων και καταναλωτών, 

και ιδίως των φορέων που σχετίζονται 

άµεσα µε τη συλλογή και την επεξεργασία 

των αποβλήτων ηλεκτρικού και 
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της αρχής της ευθύνης του παραγωγού 

ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 

ανοµοιότητες όσον αφορά τη 

χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση των 

φορέων οικονοµικής εκµετάλλευσης. Η 

ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών 

σχετικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 

υποβαθµίζει την αποτελεσµατικότητα των 

πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο 

αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να 

καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Ιδίως, η 

διαφορετική εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο 

της αρχής της ευθύνης του παραγωγού 

ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 

ανοµοιότητες όσον αφορά τη 

χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση των 

φορέων οικονοµικής εκµετάλλευσης. Η 

ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών 

σχετικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 

υποβαθµίζει την αποτελεσµατικότητα των 

πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο 

αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να 

καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και θα 
πρέπει να καταρτιστούν εναρµονισµένα 
πρότυπα για τη συλλογή και το χειρισµό 
των ΑΗΗΕ. 

Αιτιολόγηση 

Τα ΑΗΗΕ αποτελούν µια ευκαιρία για να επανεισαχθούν στη ροή υλικών οι πρώτες ύλες 

στρατηγικής σηµασίας που περιέχονται σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 

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 

(10) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 

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 
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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.  

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. Από το πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να εξαιρούνται, 
µεταξύ άλλων, οι σταθερές 
εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, 
δεδοµένου ότι είναι εγκατεστηµένες σε 
έναν τόπο και λειτουργούν εκεί σε µόνιµη 
βάση, συναρµολογούνται και 
αποσυναρµολογούνται από ειδικευµένο 
προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν 
ρυθµιζόµενη ροή απόβλητων. Τα µεγάλης 
κλίµακας σταθερά βιοµηχανικά εργαλεία 
που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν 
σε συγκεκριµένο τόπο πρέπει επίσης να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας. Επίσης, πρέπει να 
εξαιρούνται κινητά µηχανήµατα τα οποία 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από 
επαγγελµατίες χρήστες, δεδοµένου ότι και 
αυτά αποσυναρµολογούνται και 
διατίθενται από ειδικευµένο προσωπικό 
και ως εκ τούτου έχουν ρυθµιζόµενη ροή 
αποβλήτων. Ακόµα, πρέπει να 
εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές µονάδες, 
οι οποίες επίσης εγκαθίστανται και 
αφαιρούνται από ειδικευµένο προσωπικό, 
συµβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη 
των στόχων στον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
συνακόλουθα στη µείωση των εκποµπών 
CO2. Επιπλέον, ο κλάδος της ηλιακής 
ενέργειας έχει συνάψει εθελοντική 
περιβαλλοντική συµφωνία για 
ανακύκλωση του 85% των 
φωτοβολταϊκών µονάδων. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξετάσει εάν η εν λόγω 
συµφωνία αποφέρει αποτελέσµατα 
τουλάχιστον ισοδύναµα µε αυτά της 
παρούσας οδηγίας και εάν καλύπτει όλες 
τις φωτοβολταϊκές µονάδες που 
διατίθενται στην αγορά, και θα πρέπει, 
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εάν κριθεί σκόπιµο, να συµπεριλάβει, 
βάσει σχετικής έκθεσης, τις 
φωτοβολταϊκές µονάδες στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί µια 

απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να 

εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και 

ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι 

αναγκαία προκειµένου να επιτευχθεί το 

επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της 

Κοινότητας, τόσο της υγείας του 

ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι 

καταναλωτές υποχρεούνται να 

συµβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως 

άνω συλλογής και θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα 

ΑΗΗΕ. Προς τούτο, θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν οι προσήκουσες 

εγκαταστάσεις για την επιστροφή των 

ΑΗΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµοσίων σηµείων συλλογής, για την 

τουλάχιστον άνευ επιβαρύνσεως 

επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ 

µέρους των οικιακών χρηστών. Οι 

διανοµείς καλούνται να παίξουν ένα 

σηµαντικό ρόλο συµβάλλοντας στην 

πετυχηµένη συλλογή ΑΗΗΕ. 

(13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί µια 

απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να 

εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και 

ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι 

αναγκαία προκειµένου να επιτευχθεί το 

επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της 

Κοινότητας, τόσο της υγείας του 

ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι 

καταναλωτές υποχρεούνται να 

συµβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως 

άνω συλλογής και θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα 

ΑΗΗΕ. Προς τούτο, θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν οι προσήκουσες 

εγκαταστάσεις για την επιστροφή των 

ΑΗΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµοσίων σηµείων συλλογής, για την 

τουλάχιστον άνευ επιβαρύνσεως 

επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ 

µέρους των οικιακών χρηστών. Οι 

διανοµείς, οι δήµοι και οι φορείς 
ανακύκλωσης καλούνται όλοι να παίξουν 
ένα σηµαντικό ρόλο συµβάλλοντας στην 

πετυχηµένη συλλογή και επεξεργασία 
ΑΗΗΕ, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς που 

συµµετέχουν στη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ συµµορφώνονται µε την παρούσα νοµοθεσία. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

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 

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. 

(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 

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, ή 
υποβάλλεται σε ορθή επεξεργασία αλλά οι 
επεξεργασµένες ποσότητες δεν 
αναφέρονται. Η κατάσταση αυτή έχει ως 
αποτέλεσµα την απώλεια πολύτιµων 

δευτερογενών πρώτων υλών, την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και την 
παροχή αντιφατικών δεδοµένων. Για να 
αποφευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να 
καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά 

τη συλλογή, να υποχρεώνονται όλοι οι 
φορείς που συλλέγουν ΑΗΗΕ να 
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εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικώς ορθή 
επεξεργασία τους καθώς και να 
αναφέρουν τους όγκους που συλλέγουν, 
διαχειρίζονται και επεξεργάζονται. Έχει 
καθοριστική σηµασία να µεριµνούν τα 
κράτη µέλη για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή της οδηγίας, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τους ελέγχους µεταχειρισµένου 
ΗΗΕ που µεταφέρεται εκτός της 
Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Κείµενο που συµπληρώνει την πρόταση του εισηγητή, δίνοντας έµφαση στη σηµασία της συλλογής 

δεδοµένων, της αποτελεσµατικής εφαρµογής και της συµµετοχής των φορέων που συµµετέχουν 

στη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η αξιοποίηση, η προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση 

του εξοπλισµού µπορούν να 

συνυπολογίζονται στους στόχους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας 

οδηγίας, µόνον εφόσον η εν λόγω 

αξιοποίηση, προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση δεν 

αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον 

εξοπλισµό νοµοθετικές διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών µελών. 

(17) Η αξιοποίηση, η προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση 

του εξοπλισµού µπορούν να 

συνυπολογίζονται στους στόχους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας 

οδηγίας, µόνον εφόσον η εν λόγω 

αξιοποίηση, προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση δεν 

αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον 

εξοπλισµό νοµοθετικές διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών µελών. 

Η εξασφάλιση της κατάλληλης 
αξιοποίησης και προετοιµασίας για 
επαναχρησιµοποίηση καθώς και της 
ανακύκλωσης του εξοπλισµού θα 
συµβάλει στην ορθή διαχείριση των 
πόρων και θα βελτιώσει την τροφοδοσία 
πόρων. 

Αιτιολόγηση 

Οι διεργασίες αυτές αποτελούν σηµαντικά µέσα για την αξιοποίηση των πόρων και ως εκ τούτου 

έχει ζωτική σηµασία να διεξάγονται σωστά. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

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 
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 

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 

τουλάχιστον δωρεάν. Κατά συνέπεια, οι 
παραγωγοί πρέπει να χρηµατοδοτούν τη 

συλλογή, καθώς και την επεξεργασία, την 

ανάκτηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα 

κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετέχουν 
στο χειρισµό των ΑΗΗΕ να συµβάλουν 
στην επίτευξη του στόχου της παρούσας 
οδηγίας, ώστε να αποτραπεί η διοχέτευση 
χωριστά συλλεγόµενων ΑΗΗΕ σε 

επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης και 

σε παράνοµες εξαγωγές. Προκειµένου να 
µετακυλιστεί η δαπάνη για τη συλλογή των 

συγκεκριµένων αποβλήτων από τους 

φορολογούµενους στους καταναλωτές 

ΗΗΕ σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
παροτρύνουν τους παραγωγούς να 
υποβάλλουν σε επεξεργασία όλα τα 
συλλεγόµενα ΑΗΗΕ. Προκειµένου να 
είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να 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 ή τρίτος που ενεργεί για 
λογαριασµό του, 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 
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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. 

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. 

Αιτιολόγηση 

Η συλλογή των ΑΗΗΕ πρέπει να εξακολουθήσει να πραγµατοποιείται στις υπάρχουσες υποδοµές 

που έχουν αποδείξει την αξία τους. Η χρηµατοδότηση της συλλογής από τα νοικοκυριά δεν 

επηρεάζει τη διαµόρφωση των συσκευών ούτε έχει άλλα οικολογικά πλεονεκτήµατα, η δε 

µετακύλιση του κόστους δεν εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά συλλογής. Ούτε πρέπει να αγνοηθεί 

η ευθύνη των καταναλωτών να συµµετέχουν στη σωστή διάθεση των αποβλήτων. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας  

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. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το κόστος της συλλογής και της επεξεργασίας πρέπει να ενσωµατώνεται στην τιµή του προϊόντος, 

ώστε να παρέχεται κίνητρο για τη µείωσή του. Οι κατ' αποκοπή τιµές δεν αντικατοπτρίζουν ούτε 
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το πραγµατικό κόστος ενός προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του ούτε τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του. Τελικά οι καταναλωτές δεν λαµβάνουν πληροφορίες για την ανακυκλωσιµότητα 

και το πραγµατικό κόστος επεξεργασίας. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η προσαρµογή στην επιστηµονική 
και τεχνική πρόοδο ορισµένων διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας, της επιλεκτικής 
επεξεργασίας υλικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων των ΑΗΗΕ, 
των τεχνικών απαιτήσεων για τη 
συλλογή, την αποθήκευση και την 
επεξεργασία των ΑΗΗΕ και του 
συµβόλου σήµανσης του ΗΗΕ πρέπει να 
πραγµατοποιείται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο διαδικασίας επιτροπής. 

(26) Σύµφωνα µε το άρθρο 291 της 
ΣλΕΕ, οι γενικοί κανόνες και αρχές 
σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη µέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζονται εκ 
των προτέρων µε κανονισµό που 
εκδίδεται σύµφωνα µε τη συνήθη 
νοµοθετική διαδικασία. Μέχρις ότου 
εκδοθεί ο νέος αυτός κανονισµός, και 
δεδοµένης της ανάγκης να θεσπιστεί και 
να τεθεί σε εφαρµογή το συντοµότερο 
δυνατόν η παρούσα οδηγία, εξακολουθεί 
να ισχύει η απόφαση 1999/468/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 
τον καθορισµό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή1, 
εξαιρουµένης της κανονιστικής 
διαδικασίας µε έλεγχο, η οποία δεν 
εφαρµόζεται. Οι παραποµπές σε αυτές τις 
διατάξεις θα πρέπει, εντούτοις, να 
αντικατασταθούν από παραποµπές στους 
κανόνες και τις αρχές που παρατίθενται 
στο νέο κανονισµό µόλις ο κανονισµός 
αυτός τεθεί σε ισχύ. 

 ______________________ 

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26a) Προκειµένου να µειωθούν τα 
εµπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει 
να περιοριστεί µε την τυποποίηση των 
διαδικασιών καταχώρισης και υποβολής 
εκθέσεων και την αποφυγή της επιβολής 
πολλαπλών τελών για πολλαπλές 
καταχωρίσεις σε µεµονωµένα κράτη 
µέλη. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 
υποχρεώνονται πλέον οι παραγωγοί να 
έχουν νόµιµη έδρα σε ένα κράτος µέλος 
προκειµένου να µπορούν να διαθέτουν 
ΗΗΕ στην αγορά του. Αντ’ αυτού θα 
πρέπει να αρκεί ο ορισµός νοµίµου 
εκπροσώπου τους στο συγκεκριµένο 
κράτος µέλος. Για την πρακτική 
εφαρµογή της παρούσας νοµοθεσίας, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να προσδιορίζουν τον 
παραγωγό που φέρει την ευθύνη για το 
προϊόν και να εντοπίζουν την αλυσίδα 
τροφοδοσίας από τον τελικό διανοµέα. Τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι διανοµέας που διαθέτει για πρώτη 
φορά στην αγορά επικράτειας ενός 
κράτους µέλους εξοπλισµό 
(ενδοκοινοτικό εµπόριο) είτε συνάπτει 
συµφωνία µε τον παραγωγό είτε 
εξασφαλίζει την καταχώριση και τη 
χρηµατοδότηση της διαχείρισης των 
ΑΗΗΕ που προέρχονται από τον 
συγκεκριµένο εξοπλισµό. 

Αιτιολόγηση 

Πρόσθετο κείµενο που συµπληρώνει τις προτάσεις του εισηγητή. Σκοπός της τροπολογίας είναι 

να προαγάγει την εναρµόνιση της καταχώρισης και της υποβολής στοιχείων και να παροτρύνει τη 

διαλειτουργικότητα των εθνικών µητρώων για να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και να 

περιοριστούν τα φαινόµενα καιροσκοπικής συµπεριφοράς. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Τα απαιτούµενα µέτρα για την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας  πρέπει 
να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή . Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να προσαρµόζει τα 
παραρτήµατα και να θεσπίζει κανόνες για 
τον έλεγχο της συµµόρφωσης. ∆εδοµένου 
ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής εµβέλειας 
και έχουν ως αντικείµενο την 
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της 
οδηγίας 2002/96/EΚ, µεταξύ άλλων µε τη 
συµπλήρωσή της µε την προσθήκη νέων, 
µη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπιστούν µε την κανονιστική 
διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται 
από το άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. 

(27) Για να προσαρµοστούν οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας στην πρόοδο της 
τεχνικής και της επιστήµης και για να 
ληφθούν άλλα αναγκαία µέτρα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣλΕΕ, για 
την προσαρµογή των παραρτηµάτων, τον 
καθορισµό λεπτοµερών κανόνων 
επαλήθευσης και εποπτείας της 
συµµόρφωσης, τον ορισµό των 
«αποβλήτων πολύ µικρού όγκου», τη 
µορφή της καταχώρισης και της 
υποβολής εκθέσεων και τη συχνότητα της 
υποβολής εκθέσεων, καθώς και τις 
τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν 
τις εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας.  

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία ορίζει µέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας µε την πρόληψη ή 

µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 

παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

καθώς και µε τον περιορισµό των 

συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των 

πόρων και τη βελτίωση της 

Η παρούσα οδηγία ορίζει µέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας µε την πρόληψη ή 

µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 

παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

καθώς και µε τον περιορισµό των 

συνολικών αρνητικών επιπτώσεων της 
χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της 
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αποδοτικότητάς της. αποδοτικότητάς της, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2008 για 
τα απόβλητα1. Η παρούσα οδηγία απαιτεί 
όλοι οι συµµετέχοντες στον κύκλο ζωής 
ενός προϊόντος να βελτιώσουν τα 
περιβαλλοντικά τους πρότυπα, 
συµβάλλοντας έτσι στη βιώσιµη 
παραγωγή και αξιοποίηση. 

 ________________________ 
1ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή έχει διαγράψει την αναφορά στις αρχές της οδηγίας περί αποβλήτων, η οποία 

καθορίζει, µεταξύ άλλων, µια φιλική προς το περιβάλλον ιεράρχηση των αποβλήτων σε πέντε 

στάδια, και την περιέλαβε στην αιτιολογική σκέψη 7. 

Η Οδηγία ΑΗΗΕ του 2003 προβλέπει, µέσω µιας συνολικής προσέγγισης που βασίζεται στον 

κύκλο ζωής, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων όλων των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΗΗΕ ή ΑΗΗΕ. Η πτυχή αυτή πρέπει να διατηρηθεί και 

συνεπώς δεν πρέπει να διαγραφεί από το άρθρο 1. 

Τροπολογία  12 

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 της οδηγίας 20xx/xx/EΚ 
(περιορισµός της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών). 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα 
τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε 
κανένα από τα ακόλουθα είδη 
εξοπλισµού: 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: 

α) εξοπλισµός απαραίτητος για την 

προστασία των ζωτικών συµφερόντων 

α) σε εξοπλισµό απαραίτητο για  την 

προστασία των ζωτικών συµφερόντων 
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ασφάλειας των κρατών µελών, στον οποίο 

περιλαµβάνονται τα όπλα, τα πυροµαχικά 

και το πολεµικό υλικό που προορίζονται 

για αµιγώς στρατιωτικούς σκοπούς· 

ασφάλειας των κρατών µελών, στον οποίο 

περιλαµβάνονται τα όπλα, τα πυροµαχικά 

και το πολεµικό υλικό που προορίζονται 

για αµιγώς στρατιωτικούς σκοπούς· 

β) εξοπλισµός ειδικά σχεδιασµένος ως 

τµήµα άλλου τύπου εξοπλισµού µη 

υπαγόµενου στο πεδίο εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας, ο οποίος µπορεί να 

επιτελέσει τη λειτουργία του µόνο εάν 

αποτελεί τµήµα του εν λόγω άλλου 

εξοπλισµού· 

β) σε εξοπλισµό ειδικά σχεδιασµένο ως 

τµήµα άλλου τύπου εξοπλισµού µη 

υπαγόµενου στο πεδίο εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας, ο οποίος µπορεί να 

επιτελέσει τη λειτουργία του µόνο εάν 

αποτελεί τµήµα του εν λόγω άλλου 

εξοπλισµού· 

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

 

 γα) σε σταθερές εγκαταστάσεις µεγάλης 
κλίµακας· 

 γβ) σε µεγάλης κλίµακας σταθερά 
βιοµηχανικά εργαλεία· 

 γγ) σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα που 
προορίζονται αποκλειστικά για 
επαγγελµατική χρήση· 

 γδ) σε µέσα µεταφοράς ανθρώπων ή 
εµπορευµάτων· 

 γε) σε φωτοβολταϊκές µονάδες.  
δ) λαµπτήρες πυράκτωσης· δ) σε λαµπτήρες πυράκτωσης· 
ε) εµφυτευµένα και µολυσµένα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

ε) σε εµφυτευµένα και µολυσµένα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

 Το αργότερο στις […*], και ανά 
πενταετία εφεξής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο έκθεση στην οποία εξετάζεται 
το πεδίο εφαρµογής της παρούσας 
οδηγίας, ιδιαίτερα εάν πρέπει να 
υπαχθούν σε αυτό και οι φωτοβολταϊκές 
µονάδες. Η έκθεση για τις φωτοβολταϊκές 
µονάδες θα αξιολογεί ειδικότερα τα 
επιτυγχανόµενα ποσοστά συλλογής και 
ανακύκλωσης. Με βάση την έκθεση αυτή, 
η Επιτροπή υποβάλλει, αν είναι σκόπιµο, 
σχετική πρόταση. 

 _________________ 
* 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας  

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

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί 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. Στην 

περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος να δηλώνεται ο εξοπλισµός αυτός ως µη οικιακός, γεγονός που 

θέτει σε κίνδυνο τη χρηµατοδότηση των µεταχειρισµένων οικιακών συσκευών. Για το λόγο αυτό, 

η οδηγία πρέπει να περιλαµβάνει ρυθµιστικές διατάξεις και ορισµό (βλ. άρθρο 3, στοιχείο (ιβ)). 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 3 – στοιχείο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισµός» ή «ΗΗΕ»: 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 

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. 
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λειτουργεί υπό ονοµαστική τάση έως 

1000 V εναλλασσοµένου ρεύµατος ή έως 

1500 V συνεχούς ρεύµατος.  

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο β α) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
β α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: ο 
ηλεκτρικός εξοπλισµός που εµπίπτει στο 
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, 
σχετικά µε τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα1, ή της οδηγίας 98/79/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, 
για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που 
χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro2. 

 
_________________ 
1ΕΕ L 169, 12.7.1993, σ. 1. 
2ΕΕ L 331, 7.12.1998, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να ορίζονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στο 

πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ι) - σηµείο i) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) κατασκευάζει ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε την επωνυµία ή 

το εµπορικό σήµα του ή αναθέτει τον 

σχεδιασµό ή την κατασκευή ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τον οποίο 

εµπορεύεται µε την επωνυµία ή το 
εµπορικό σήµα του, 

 

i) κατασκευάζει ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε την επωνυµία 

ή το εµπορικό σήµα του ή αναθέτει τον 

σχεδιασµό ή την κατασκευή ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τον οποίο 

διαθέτει στην αγορά µε την επωνυµία ή 
το εµπορικό σήµα του, 

Αιτιολόγηση 

∆ιευκρίνιση που εξασφαλίζει ότι υπάρχει ξεκάθαρη ευθύνη για τα ΑΗΗΕ. Είναι σηµαντικό να 

είναι σαφώς καθορισµένες οι νοµοθετικές διατάξεις και η ευθύνη και να είναι σαφής η κατανοµή 

αρµοδιοτήτων. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας  

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 ΑΗΗΕ τα οποία µπορεί να έχουν 
χρησιµοποιηθεί ως ΗΗΕ τόσο από 
νοικοκυριά όσο και από άλλους χρήστες 
πλην των νοικοκυριών. 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί 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. Στην 

περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος να δηλώνεται  ο εξοπλισµός αυτός ως µη οικιακός, γεγονός 

που θέτει σε κίνδυνο τη χρηµατοδότηση των µεταχειρισµένων οικιακών συσκευών. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 3 – στοιχείο ιθ α) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιθ α) «σταθερή εγκατάσταση µεγάλης 
κλίµακας»: συγκεκριµένος συνδυασµός 
διαφόρων τύπων συσκευών και, 
ενδεχοµένως, άλλων συσκευών, που 
συναρµολογούνται και τοποθετούνται 
µονίµως σε προκαθορισµένο τόπο· 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 - στοιχείο ιθ β) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιθ β) «µεγάλης κλίµακας σταθερό 
βιοµηχανικό εργαλείο»: διάταξη 
µηχανηµάτων, εξοπλισµού και/ή 
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κατασκευαστικών στοιχείων, 
σχεδιασµένων για να χρησιµοποιούνται 
µαζί στη βιοµηχανία µε σκοπό την 
εκτέλεση συγκεκριµένης λειτουργίας. Η 
εγκατάστασή τους γίνεται από 
ειδικευµένο προσωπικό και η θέση τους 
είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια 
χρήσης τους· 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 - στοιχείο ιθ γ) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιθ γ) «µη οδικό κινητό µηχάνηµα που 
προορίζεται αποκλειστικά για 
επαγγελµατική χρήση»: µηχάνηµα για τη 
λειτουργία του οποίου απαιτείται είτε 
κινητικότητα κατά τη διάρκεια της 
εργασίας είτε συνεχής ή διακοπτόµενη 
µετακίνηση σε διαδοχικές καθορισµένες 
θέσεις εργασίας, ή το οποίο 
χρησιµοποιείται µεν χωρίς µετακίνηση 
αλλά µπορεί να είναι εφοδιασµένο µε 
µέσα που επιτρέπουν την ευκολότερη 
µετακίνησή του από ένα σηµείο στο άλλο 
και προορίζεται για επαγγελµατική 
χρήση· 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 - στοιχείο ιθ δ) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιθ δ) «µέσο µεταφοράς»: µέσο 
χρησιµοποιούµενο για τη µεταφορά 
προσώπων ή φορτίων, όπως επιβατηγά 
αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, τραµ, 
σιδηρόδροµοι, πλοία και αεροσκάφη· 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 - στοιχείο ιθ ε) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιθ ε) «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. 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της κοινοτικής 

νοµοθεσίας για τα προϊόντα, τα κράτη 

µέλη ενθαρρύνουν τη λήψη µέτρων που 

προάγουν τον σχεδιασµό και την 

παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού µε κύριο σκοπό να 

διευκολυνθούν η επαναχρησιµοποίηση, η 

αποσυναρµολόγηση και η ανάκτηση των 

ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων και των υλικών τους. Τα µέτρα 
αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα µε την 
εύρρυθµη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε οι 

παραγωγοί να µην εµποδίζουν, µε ειδικά 

χαρακτηριστικά σχεδιασµού ή διεργασίες 

κατασκευής, την επαναχρησιµοποίηση των 

ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά 

χαρακτηριστικά σχεδιασµού ή διεργασίες 

κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα 

υπέρτερης σηµασίας, παραδείγµατος χάριν 

ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 

ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας. 

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της κοινοτικής 

νοµοθεσίας για τα προϊόντα, 

συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 
2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη 
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού 
όσον αφορά τα συνδεόµενα µε την 
ενέργεια προϊόντα1, τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ 
παραγωγών και φορέων ανακύκλωσης 
και τη λήψη µέτρων που προάγουν το 
σχεδιασµό και την παραγωγή ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µε κύριο 

σκοπό να διευκολυνθούν  η 

επαναχρησιµοποίηση, η 

αποσυναρµολόγηση και η ανάκτηση των 

ΑΗΗΕ, των συστατικών και των υλικών 

τους. Αυτά τα µέτρα θα σέβονται την 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη λαµβάνουν 

κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί 

να µην εµποδίζουν, µε ειδικά 

χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 

κατασκευής, την επαναχρησιµοποίηση των 

ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά 
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χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες 

κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα 

υπέρτερης σηµασίας, παραδείγµατος χάριν 

ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 

ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Το 
αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, 
θεσπίζονται απαιτήσεις οικολογικής 
σχεδίασης για τη διευκόλυνση της 
επαναχρησιµοποίησης, 
αποσυναρµολόγησης και ανάκτησης 
ΑΗΗΕ και τη µείωση των εκποµπών 
επικίνδυνων ουσιών, στο πλαίσιο των 
µέτρων εφαρµογής της οδηγίας 
2009/125/ΕΚ. 

 ____________ 

1 ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 10. 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

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 
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. 

1. Για την επίτευξη υψηλού βαθµού 
χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ και την 
εξασφάλιση της ορθής επεξεργασίας 
κάθε τύπου ΑΗΗΕ, κυρίως του 
εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης ο 

οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν 

το όζον και φθοριούχα αέρια του 

θερµοκηπίου, λαµπτήρων που περιέχουν 
υδράργυρο και µικρών συσκευών, τα 
κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα 
ΑΗΗΕ συλλέγονται χωριστά και δεν 
αναµειγνύονται µε ογκώδη ή µη 
διαχωρισµένα οικιακά απορρίµµατα και 
µη επεξεργασµένα ΑΗΗΕ δεν 
µεταφέρονται σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής ή προς αποτέφρωση. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν ώστε τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά, ειδικά οι 

µικρές συσκευές, να µην αναµειγνύονται µε µη διαχωρισµένα οικιακά απορρίµµατα. Τούτο θα 

µπορούσε να επιτευχθεί µε τη θέσπιση κατάλληλων µέτρων τα οποία θα ελαχιστοποιήσουν άµεσα 

τη διάθεση ΑΗΗΕ στα οικιακά απορρίµµατα, µε απώτερο στόχο να την απαγορεύσουν. 

Τα απόβλητα που προέρχονται από εξοπλισµό ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το 
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όζον και φθοριούχες ουσίες πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή. Με τον τρόπο 

αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές αυτές, που χρειάζεται να υποβληθούν σε ιδιαίτερη 

επεξεργασία, λόγω της φύσης των ουσιών που περιέχουν, θα καταλήγουν στη δική τους ροή 

αποβλήτων. 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διάθεση 

ανεπεξέργαστων ΑΗΗΕ που έχουν 

συλλεχθεί χωριστά. 

1. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διάθεση 

ανεπεξέργαστων ΑΗΗΕ που έχουν 

συλλεχθεί χωριστά και παρακολουθούν 
την εφαρµογή αυτής της απαγόρευσης. 

Αιτιολόγηση 

Η ορθή παρακολούθηση είναι απαραίτητη προκειµένου να αποφεύγεται η διάθεση ΑΗΗΕ που δεν 

συλλέγονται χωριστά και δεν υποβάλλονται σε χωριστή επεξεργασία. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη 

συλλογή και την αποκοµιδή των χωριστά 

συλλεγόµενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που 

βελτιστοποιεί την επαναχρησιµοποίηση 

και την ανακύκλωση, καθώς και τον 

περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών σε 

κλειστό περιβάλλον. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη 

συλλογή και την αποκοµιδή των χωριστά 

συλλεγόµενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που 

βελτιστοποιεί την επαναχρησιµοποίηση 

και την ανακύκλωση, καθώς και τον 

περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών σε 

κλειστό περιβάλλον. Προκειµένου να 
µεγιστοποιηθεί η επαναχρησιµοποίηση 
ολόκληρων συσκευών, τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν επίσης συστήµατα 
συλλογής που επιτρέπουν το διαχωρισµό 
των δυνάµενων να 
επαναχρησιµοποιηθούν συσκευών από τα 
χωριστά συλλεγόµενα ΑΗΗΕ στα σηµεία 
συλλογής, πριν την όποια αποκοµιδή. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

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 

ώστε, από το 2016, να συλλέγεται κατ’ 
ελάχιστο το 85% των ΑΗΗΕ που 
παράγονται στο κράτος µέλος.  

 Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε, από το 
2012, να συλλέγονται τουλάχιστον 4 κιλά 
ΑΗΗΕ κατά κεφαλή ή η ίδια ποσότητα 
ΑΗΗΕ κατά βάρος που είχε συλλεγεί στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος το 2010 
(λαµβάνεται υπόψη η µεγαλύτερη 
ποσότητα). 

 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο όγκος 
των συλλεγοµένων ΑΗΗΕ να αυξάνεται 
σταδιακά από το 2012 έως το 2016. 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να θέτουν πιο 
φιλόδοξους επιµέρους στόχους και σε 
αυτήν την περίπτωση ενηµερώνουν 
σχετικά την Επιτροπή. 

 Οι στόχοι συλλογής επιτυγχάνονται σε 
ετήσια βάση. 

 Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα οικεία 
σχέδια βελτίωσης στην Επιτροπή το 
αργότερο στις [...*]. 

 ________________ 
* 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Για την τεκµηρίωση της επίτευξης 
του ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα 
κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ τα οποία: 

 - έχουν προετοιµαστεί για 
επαναχρησιµοποίηση ή έχουν σταλεί σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας από 
οιονδήποτε φορέα, 

 - έχουν παραδοθεί σε εγκαταστάσεις 
συλλογής σύµφωνα µε το άρθρο 5, 
παράγραφος 2, στοιχείο α), 

 - έχουν παραδοθεί σε διανοµείς σύµφωνα 
µε το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β), 

 - έχουν συλλεγεί χωριστά από 
παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για 
λογαριασµό τους, ή 

 - έχουν συλλεγεί χωριστά µε άλλα µέσα, 

 κοινοποιούνται στα κράτη µέλη δωρεάν 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 σε ετήσια βάση. 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 - παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για την αντιµετώπιση δυσχερειών που 

αντιµετωπίζει κάποιο κράτος µέλος όσον 

αφορά την τήρηση των απαιτήσεων αυτών 

λόγω εθνικών ειδικών περιστάσεων, είναι 

δυνατόν να θεσπίζονται µεταβατικές 

ρυθµίσεις µε τη διαδικασία του άρθρου 18 

παράγραφος 2. 

2. Για την αντιµετώπιση δυσχερειών που 

αντιµετωπίζει κάποιο κράτος µέλος όσον 

αφορά την τήρηση των απαιτήσεων αυτών 

λόγω εθνικών ειδικών περιστάσεων, είναι 

δυνατόν να θεσπίζονται µεταβατικές 

ρυθµίσεις για την περίοδο έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2015 µε τη διαδικασία του 
άρθρου 18 παράγραφος 2. 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 - παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Καθορίζεται κοινή µεθοδολογία για τον 
υπολογισµό του συνολικού βάρους του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
που διατίθεται στην εθνική αγορά. 
 

3. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, 
η Επιτροπή θεσπίζει µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το 
άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των 
όρων των άρθρων 18β και 18γ, κοινή 
µεθοδολογία για τον προσδιορισµό του 
όγκου των παραγόµενων ΑΗΗΕ κατά 
βάρος σε κάθε κράτος µέλος. Η 
µεθοδολογία αυτή περιλαµβάνει 
λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής και 
µεθόδους υπολογισµού για τον έλεγχο της 
τήρησης των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. 

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 στο άρθρο 18 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 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 ∆εκεµβρίου 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, λαµπτήρων, 
συµπεριλαµβανοµένων λαµπτήρων 
πυράκτωσης, και µικρών συσκευών. 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

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 εξασφαλίζει την κατάρτιση 
εναρµονισµένων προτύπων για τη 
συλλογή, αποθήκευση, µεταφορά, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή 
των ΑΗΗΕ καθώς και για την 
προετοιµασία τους προς 
επαναχρησιµοποίηση. Προς το σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή ιδιαίτερα, έως [...]* , 
αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης να λάβει τα απαραίτητα 
µέτρα. Τα εν λόγω εναρµονισµένα 
πρότυπα αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη 
της τεχνικής. 

 Εάν αποδεικνύεται ότι οι φορείς 
εκµετάλλευσης τηρούν τα εναρµονισµένα 
πρότυπα, τεκµαίρεται ότι έχουν 
συµµορφωθεί προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου. Εάν δεν έχουν 
εφαρµοστεί τα εναρµονισµένα πρότυπα, 
καθορίζονται τα εναλλακτικά µέτρα που 
εφαρµόζονται για την τήρηση των 
απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. 

 Παραποµπή στα εναρµονισµένα πρότυπα 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η συλλογή, αποθήκευση, µεταφορά, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή 
των ΑΗΗΕ καθώς και η προετοιµασία 
τους για επαναχρησιµοποίηση 
πραγµατοποιούνται βάσει µιας 
προσέγγισης που έχει ως άξονα τη 
διατήρηση των πρώτων υλών και 
αποσκοπούν στην ανακύκλωση 
πολύτιµων πόρων που περιέχονται στον 
ΗΗΕ ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη 
τροφοδοσία προϊόντων εντός της 
Ευρώπης. 
__________________ 
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το παράρτηµα ΙΙ µπορεί να 
τροποποιηθεί, ούτως ώστε να 
συµπεριληφθούν σε αυτό και άλλες 

τεχνολογίες επεξεργασίας που 

διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος. 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των 
όρων των άρθρων 18β και 18γ, 
τροποποιήσεις του παραρτήµατος ΙΙ, 
ούτως ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτό 

και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας που 

διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος. Η Επιτροπή αξιολογεί 

κατά προτεραιότητα το κατά πόσον πρέπει 

να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που 

αφορούν τις πλακέτες τυπωµένων 

κυκλωµάτων για κινητά τηλέφωνα και τις 

οθόνες µε υγρών κρυστάλλων. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο 
την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας µε τη 
συµπλήρωσή της, θεσπίζονται σύµφωνα 
µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 3. 
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα 

το κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθούν οι 

καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες 

τυπωµένων κυκλωµάτων για κινητά 

τηλέφωνα και τις οθόνες µε υγρών 

κρυστάλλων. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη  «διαδικασία της 

επιτροπολογίας» µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. ΑΗΗΕ που εξάγονται από την 

Κοινότητα σύµφωνα µε τον κανονισµό 

2. ΑΗΗΕ που εξάγονται από την 

Κοινότητα σύµφωνα µε τον κανονισµό 
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(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. 

(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 πειστικά αποδεικτικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η 
ανάκτηση, η προετοιµασία για 
επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση 
πραγµατοποιούνται υπό συνθήκες 
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. Μετά την ολοκλήρωση 
της ανάκτησης, της προετοιµασίας για 
επαναχρησιµοποίηση ή της 
ανακύκλωσης, επιβεβαιώνεται η τήρηση 
αυτών των ισοδύναµων συνθηκών.  

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση απόδειξης πρέπει να περιλαµβάνει την προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, την 

ανακύκλωση και την ανάκτηση, προκειµένου να µην είναι δυνατή η επεξεργασία µε χαµηλότερα 

οικολογικά πρότυπα, εκτός της ΕΕ, και να δηµιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισµού σε διεθνές 

επίπεδο. Οι εξαγωγείς πρέπει να προσκοµίζουν στοιχεία, πριν και µετά τη µεταφορά, τα οποία να 

αποδεικνύουν ότι τα πρότυπα επεξεργασίας και ανάκτησης στη χώρα προορισµού είναι 

ισοδύναµα. Ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν επαρκεί, δεδοµένου ότι η επεξεργασία µπορεί να έχει 

ήδη πραγµατοποιηθεί υπό συνθήκες που δεν συµφωνούν µε τα πρότυπα της ΕΕ. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη 
µεταφορά οιουδήποτε ΗΗΕ που 
προορίζεται για επαναχρησιµοποίηση 
µόνον εφόσον έχει πιστοποιηθεί από 
αναγνωρισµένο φυσικό ή νοµικό 
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πρόσωπο ότι τελεί σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας και φέρει επισήµανση για το 
σκοπό αυτό. 

Αιτιολόγηση 

Τεράστιες ποσότητες ΑΗΗΕ αποστέλλονται στο εξωτερικό για αποσυναρµολόγηση υπό άθλιες 

συνθήκες µε την πρόφαση ότι τελούν σε καλή κατάσταση λειτουργίας και προορίζονται για 

επαναχρησιµοποίηση. Η θέσπιση απαίτησης, η οποία ορίζει ότι για τα αντικείµενα που 

προορίζονται για επαναχρησιµοποίηση πρέπει να πιστοποιείται η καλή κατάσταση λειτουργίας 

τους, θα αποτρέψει τις παράνοµες αποστολές και θα διευκολύνει τη δίωξη των παραβατών. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Θεσπίζονται λεπτοµερείς κανόνες 
εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2, και 
ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση 

των ισοδυνάµων συνθηκών.  

3. Προκειµένου να είναι δυνατή η 
εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας εκτός 
της Ένωσης µε ισοδύναµο επίπεδο 
προστασίας, η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη 
των όρων των άρθρων 18β και 18γ, 
λεπτοµερείς κανόνες για τις παραγράφους 
1 και 2, ειδικότερα, κριτήρια για την 

αξιολόγηση των ισοδυνάµων συνθηκών. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο 
την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας µε τη 
συµπλήρωσή της, θεσπίζονται µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εν λόγω λεπτοµερείς κανόνες 
θεσπίζονται το αργότερο στις [...*].  
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 ________________ 

* 18 µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
της παρούσας οδηγίας στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να οριστούν δεσµευτικές προθεσµίες για τη θέσπιση των εκτελεστικών διατάξεων, 

προκειµένου να παρέχεται στις αρχές και τους οικονοµικούς παράγοντες η ασφάλεια δικαίου και 

επιβολής του νόµου. 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

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

- προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 80%·  

- ανακύκλωση σε ποσοστό 75%, και 

 - προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
σε ποσοστό 5%·  

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

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

- προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%·  

- ανακύκλωση σε ποσοστό 65%, και 

 - προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
σε ποσοστό 5%· 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

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

- προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 55%· 

- ανακύκλωση σε ποσοστό 50% και 

 - προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
σε ποσοστό 5%· 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

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%. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ β) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γβ) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 6 του 
παραρτήµατος -ΙΑ, 

 
- ανάκτηση σε ποσοστό 85%, 

 
- ανακύκλωση σε ποσοστό 75%, και 

 
- προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
σε ποσοστό 5%· 
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Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) για τους λαµπτήρες εκκενώσεως αερίου, 

προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%. 

δ) για τους λαµπτήρες εκκενώσεως αερίου, 

ανακύκλωση σε ποσοστό 80%. 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 

βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 

συλλεγόµενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 

σε εγκαταστάσεις ανάκτησης. 

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά 

βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά 

συλλεγόµενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται 

σε εγκαταστάσεις ανάκτησης και τελικά 
ανακτώνται, επαναχρησιµοποιούνται και 
ανακυκλώνονται. Οι εργασίες 
αποθήκευσης, διαλογής και 
προεπεξεργασίας στις εγκαταστάσεις 
ανάκτησης δεν περιλαµβάνονται στον 
υπολογισµό της επίτευξης των εν λόγω 
στόχων. 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διάταξη εξασφαλίζει ότι µόνο οι εργασίες τελικής ανάκτησης υπολογίζονται ως 

ανάκτηση. Ειδάλλως, τα απόβλητα που αποστέλλονται σε εγκατάσταση ανάκτησης και τα οποία 

υποβάλλονται µόνο σε εργασίες προεπεξεργασίας, όπως η διαδικασία διαλογής και αποθήκευσης, 

αλλά αργότερα διατίθενται ως απορρίµµατα, θα θεωρούνται ως ανακτηµένα. 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για τον 

υπολογισµό των εν λόγω στόχων, οι 

παραγωγοί ή οι ενεργούντες για 

λογαριασµό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία 

σχετικά µε τη µάζα των ΑΗΗΕ, των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για τον 

υπολογισµό των εν λόγω στόχων, οι 

παραγωγοί ή οι ενεργούντες για 

λογαριασµό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία 

σχετικά µε τη µάζα του µεταχειρισµένου 
ΗΗΕ, των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών 
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και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από 

την εγκατάσταση επεξεργασίας ή/και κατά 
την είσοδο στην εγκατάσταση ανάκτησης 
ή ανακύκλωσης. 

τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά 

την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση 

επεξεργασίας και κατά την είσοδο και 
έξοδο (ως συνολικό ποσοστό) από την 
εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης. 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν επί του παρόντος µόνο µε την εκτέλεση εργασιών διαλογής και 

προεπεξεργασίας σε εγκατάσταση ανάκτησης R12 και, στη συνέχεια, µε τη διοχέτευση όλων των 

διαχωρισµένων τµηµάτων ΑΗΗΕ σε εργασίες πραγµατικής ανάκτησης σε άλλη εγκατάσταση 

ανάκτησης. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν εύκολα ποσοστά ανάκτησης/ανακύκλωσης 80–95% 

ανεξάρτητα από το τι συµβαίνει στα διαχωρισµένα τµήµατα ΑΗΗΕ στην εγκατάσταση τελικής 

ανάκτησης. ∆εν πρέπει να επιτρέπεται να λαµβάνονται υπόψη µόνο η είσοδος και η έξοδος από 

µια εγκατάσταση ανάκτησης τύπου R12-13 για την επίτευξη των στόχων, αλλά και τα ποσοστά 

ανάκτησης και ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται στην εγκατάσταση τελικής ανάκτησης. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, οι 

παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 

τη χρηµατοδότηση της συλλογής, της 

επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 

περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 

παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 

συλλογής, οι οποίες δηµιουργούνται 

δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

Όπου ενδείκνυται, τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηµατοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις 
συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, οι 

παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 

τη χρηµατοδότηση της συλλογής, της 

επεξεργασίας, της ανάκτησης και της 

περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που 

παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 

συλλογής, οι οποίες δηµιουργούνται 

δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

Επιπλέον, όπου ενδείκνυται, τα κράτη 
µέλη εξασφαλίζουν ότι, προκειµένου να 
βελτιωθεί η συλλογή ΑΗΗΕ, 
συγκεντρώνονται επαρκείς οικονοµικοί 
πόροι σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» (ως ρυπαίνοντες θεωρούνται 
οι λιανοπωλητές, οι καταναλωτές και οι 
παραγωγοί, όχι όµως οι φορολογούµενοι) 
κατά την πώληση νέου ΗΗΕ για να 
καλυφθούν οι δαπάνες συλλογής ΑΗΕΕ 
οικιακής προέλευσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για 
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
συλλογής και τις σχετικές εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των 
ΑΗΗΕ. Οι εν λόγω οικονοµικοί πόροι 
διατίθενται µόνο σε φορείς που 
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υποχρεούνται από το νόµο να συλλέγουν 
ΑΗΗΕ.  

 Στις περιπτώσεις πλήρους κάλυψης των 
δαπανών τους, οι δήµοι και τα ιδιωτικά 
σηµεία συλλογής παραδίδουν όλα τα 
ΑΗΗΕ που συλλέγονται σε συστήµατα 
που βασίζονται στην αρχή της ευθύνης 
του παραγωγού. 

 Η χρηµατοδότηση της συλλογής ΑΗΗΕ 
οικιακής προέλευσης και αποστολής τους 
σε εγκαταστάσεις συλλογής δεν εµπίπτει 
στην ατοµική ευθύνη του παραγωγού, 
όπως απαιτείται από το άρθρο 12 
παράγραφος 2. 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν 
πρόσθετους κανόνες για τις µεθόδους 
υπολογισµού των δαπανών που 
σχετίζονται µε τη συλλογή και τις 
εγκαταστάσεις συλλογής. 

Αιτιολόγηση 

Για να αυξηθεί το ποσοστό συλλογής, είναι σηµαντικό οι δήµοι ή κάθε άλλος φορέας που 

απαιτείται από το νόµο να λειτουργεί ως σηµείο συλλογής, να οργανώνουν εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις συλλογής πόρτα-πόρτα και άλλες πιθανές δράσεις που 

αποσκοπούν στη µεγαλύτερη δυνατή συλλογή. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις εν λόγω δράσεις 

πρέπει να καλύπτονται πλήρως σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπου µε τον όρο 

«ρυπαίνων» νοούνται οι παραγωγοί, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές όχι όµως οι 

φορολογύµενοι. Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να ορίζουν το προτιµώµενο 

σύστηµα συγκέντρωσης των οικονοµικών πόρων που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις 

εν λόγω δράσεις. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 - παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τα προϊόντα που διατέθηκαν  στην 

αγορά µετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε 

παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη 

χρηµατοδότηση των εργασιών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον 

αφορά τα απόβλητα των δικών του 

προϊόντων. Ο παραγωγός µπορεί να 

επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης 

αυτής είτε ατοµικά είτε µε το να ενταχθεί 

σε συλλογικό σύστηµα.  

2. Για τα προϊόντα που διατέθηκαν στην 

αγορά µετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε 

παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη 

χρηµατοδότηση των εργασιών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον 

αφορά τα απόβλητα των δικών του 

προϊόντων. Ο παραγωγός µπορεί να 

επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης 

αυτής είτε ατοµικά είτε µε το να ενταχθεί 

σε συλλογικό σύστηµα. Ο παραγωγός 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει 
την υποχρέωσή του µέσω είτε µίας εξ 
αυτών των µεθόδων είτε συνδυασµού 
αυτών. Τα συλλογικά συστήµατα 
θεσπίζουν διαφοροποιηµένα τέλη για τους 
παραγωγούς, µε βάση την ευκολία 
ανακύκλωσης των προϊόντων και των 
πρώτων υλικών στρατηγικής σηµασίας 
που περιέχουν. 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν τη µέγιστη ευελιξία όσον αφορά τα µέσα διασφάλισης της 

διάθεσης των ΑΗΗΕ τους. 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, αφενός 

κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση όταν 

διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, η οποία 

βεβαιώνει τη χρηµατοδότηση της 

διαχείρισης όλων των ΑΗΗΕ, και 

αφετέρου, οι παραγωγοί να σηµαίνουν 

ευκρινώς τα προϊόντα τους σύµφωνα µε το 

άρθρο 15 παράγραφος 2. Η εγγύηση αυτή 

εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση των 

εργασιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 όσον αφορά το εν λόγω 

προϊόν. Η εγγύηση µπορεί να λαµβάνει τη 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, αφενός 

κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση όταν 

διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, η οποία 

βεβαιώνει τη χρηµατοδότηση της 

διαχείρισης όλων των ΑΗΗΕ, και 

αφετέρου, οι παραγωγοί να σηµαίνουν 

ευκρινώς τα προϊόντα τους σύµφωνα µε το 

άρθρο 15 παράγραφος 2. Η εγγύηση αυτή 

εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση των 

εργασιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 όσον αφορά το εν λόγω 

προϊόν. Η εγγύηση µπορεί να λαµβάνει τη 
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µορφή συµµετοχής του παραγωγού σε 

κατάλληλα συστήµατα για τη 

χρηµατοδότηση της διαχείρισης ΑΗΗΕ,  

ασφάλισης  ανακύκλωσης ή  δεσµευµένου 

τραπεζικού λογαριασµού. 

 

µορφή συµµετοχής του παραγωγού σε 

κατάλληλα συστήµατα για τη 

χρηµατοδότηση της διαχείρισης ΑΗΗΕ, 

ασφάλισης ανακύκλωσης ή δεσµευµένου 

τραπεζικού λογαριασµού. Η οικονοµική 
εγγύηση για το τέλος του κύκλου ζωής 
των προϊόντων υπολογίζεται κατά τρόπον 
ώστε να εξασφαλίζεται η ενσωµάτωση 
των πραγµατικών δαπανών στο τέλος του 
κύκλου ζωής του προϊόντος ενός 
παραγωγού, λαµβανοµένων υπόψη των 
προτύπων επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 8. 

Αιτιολόγηση 

Εάν υφίστανται πρότυπα ανακύκλωσης και επεξεργασίας, αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

κατά τον υπολογισµό των οικονοµικών εγγυήσεων που πρέπει να παρέχουν οι παραγωγοί για να 

καλύψουν τις δαπάνες στο τέλος του κύκλου ζωής των δικών τους προϊόντων, όπως απαιτείται 

από τα άρθρα 12 και 13. Πρέπει να καταρτίζονται από το σύστηµα καταχώρισης που εφαρµόζεται 

σε επίπεδο κράτους µέλους. Απαιτούνται εναρµονισµένες ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε τις 

οικονοµικές εγγυήσεις προκειµένου να επιτρέπεται ο εύλογος έλεγχος της τήρησης των 

υποχρεώσεων οικονοµικών εγγυήσεων, όπως είναι πλέον δυνατό µέσω του µητρώου που 

αναφέρεται στο άρθρο 16 και όπως απαιτείται στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 20. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Προκειµένου να καταστεί δυνατή µια 
εναρµονισµένη προσέγγιση ως προς τη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
οικονοµικών εγγυήσεων, όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 2, η Επιτροπή θεσπίζει, 
το αργότερο στις [...*], τις ελάχιστες 
απαιτήσεις και τη µεθοδολογία για τον 
υπολογισµό του επιπέδου των εν λόγω 
εγγυήσεων, καθώς και κατευθυντήριες 
γραµµές για την επαλήθευση και τον 
έλεγχό τους. 

 Οι εν λόγω απαιτήσεις διασφαλίζουν 
τουλάχιστον ότι:  

 α) η εγγύηση οδηγεί στην ενσωµάτωση 
των πραγµατικών δαπανών στο τέλος του 
κύκλου ζωής του προϊόντος ενός 
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παραγωγού, λαµβάνοντας υπόψη τα 
πρότυπα επεξεργασίας και ανακύκλωσης, 

 β) το κόστος που συνδέεται µε την 
υποχρέωση ενός παραγωγού δεν 
επιβαρύνει άλλους φορείς, και 

 γ) η εγγύηση θα υφίσταται στο µέλλον και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη ρύθµιση 
της εκκρεµούς υποχρέωσης 
ανακύκλωσης που υπέχει ο παραγωγός σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας. 

 ______________ 
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας 

Αιτιολόγηση 

Εάν είναι πραγµατικά επιθυµητή η εφαρµογή και επιβολή της ατοµικής ευθύνης του παραγωγού, 

ως σηµαντικό µέσο για την ενσωµάτωση των δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος 

και ως κίνητρο για οικολογική σχεδίαση, η Επιτροπή χρειάζεται να ορίσει κριτήρια για τον 

καθορισµό του τρόπου εκτίµησης του επιπέδου οικονοµικών εγγυήσεων, ενσωµατώνοντας τα 

πρότυπα ανακύκλωσης και επεξεργασίας, καθώς και θέτοντας κανόνες για την επαλήθευσή τους. 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 - παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
ενηµερώνουν τους αγοραστές, κατά την 
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά µε το 
κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 

∆ιαγράφεται 
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διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το 
αναφερόµενο κόστος δεν υπερβαίνει το 
πραγµατικό. 

Αιτιολόγηση 

Το κόστος της συλλογής και της επεξεργασίας πρέπει να ενσωµατώνεται στην τιµή του προϊόντος, 

ώστε να παρέχεται κίνητρο για τη µείωσή του. Οι κατ' αποκοπή τιµές δεν αντικατοπτρίζουν ούτε 

το πραγµατικό κόστος ενός προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του ούτε τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του. Τελικά οι καταναλωτές δεν λαµβάνουν πληροφορίες για την ανακυκλωσιµότητα 

και το πραγµατικό κόστος επεξεργασίας. 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
των χρηστών, τα κράτη µέλη µεριµνούν 
ώστε οι διανοµείς να εφαρµόζουν 
κατάλληλα συστήµατα συλλογής και 
ευαισθητοποίησης για τα απόβλητα πολύ 
µικρού όγκου. Τα εν λόγω συστήµατα 
συλλογής: 

 α) επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να 
απορρίπτουν τέτοιους είδους απόβλητα 
σε ένα προσπελάσιµο και εµφανές σηµείο 
συλλογής στο κατάστηµα του 
λιανοπωλητή· 

 β) απαιτούν από τους λιανοπωλητές να 
παραλαµβάνουν ΑΗΗΕ πολύ µικρού 
όγκου χωρίς χρέωση όταν προµηθεύουν 
ΗΗΕ πολύ µικρού όγκου· 

 γ) δεν χρεώνουν τους τελικούς χρήστες 
για την απόρριψη τέτοιου είδους 
αποβλήτων, ούτε τους υποχρεώνουν να 
αγοράσουν ένα νέο προϊόν του ίδιου 
τύπου. 

 Το αργότερο στις [...*], η Επιτροπή 
θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 18α και 
υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 
18β και 18γ, ορισµό των «αποβλήτων 
πολύ µικρού όγκου»λαµβάνοντας υπόψη 
τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει το 
γεγονός ότι τα εν λόγω απόβλητα δεν 
συλλέγονται χωριστά λόγω του πολύ 



 

 

 PE450.438/ 37 

 EL 

µικρού µεγέθους τους. 
 ________________ 

* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 - στοιχείο β) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τα συστήµατα επιστροφής και συλλογής 

στα οποία έχουν πρόσβαση· 

β) τα συστήµατα επιστροφής και συλλογής 

στα οποία έχουν πρόσβαση, ενώ 
ενθαρρύνεται ο συντονισµός των 
πληροφοριών που επιτρέπουν τον 
εντοπισµό όλων των διαθέσιµων σηµείων 
συλλογής, ανεξάρτητα από τον παραγωγό 
που έχει δηµιουργήσει το εκάστοτε σηµείο. 

Αιτιολόγηση 

Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού πρέπει να είναι εις θέση να γνωρίζουν τα 

σηµεία επιστροφής που τους διευκολύνουν περισσότερο. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

υπάρχουν πολλά συστήµατα χωριστής συλλογής, ο χρήστης µπορεί να αντιµετωπίσει δυσκολίες 

κατά την αναζήτηση σηµείου συλλογής, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να τον αποθαρρύνει να 

παραδώσει τα ΑΗΗΕ του σε κύκλωµα αξιοποίησης. Εποµένως, είναι απαραίτητο να 

δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός συντονισµού των πληροφοριών που επιτρέπει στο χρήστη να 

γνωρίζει τα διαθέσιµα σηµεία συλλογής. 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 - παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να 

παρέχονται ορισµένες ή όλες οι 

πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 έως 4 από τους 

παραγωγούς ή/και τους διανοµείς, π.χ. 

µέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σηµείο 

πώλησης. 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να 

παρέχονται ορισµένες ή όλες οι 

πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 έως 4 από τους 

παραγωγούς ή/και τους διανοµείς, π.χ. 

µέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σηµείο 

πώλησης, ή µέσω εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία παρέχει σαφές παράδειγµα του τρόπου διάδοσης τέτοιου είδους 

πληροφοριών από τους παραγωγούς, όπως συµβαίνει σε ορισµένα κράτη µέλη. 



 

 

 PE450.438/ 38 

 EL 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειµένου να διευκολυνθεί η 
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής 

επεξεργασία των ΑΗΗΕ, 

συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης, 

αναβάθµισης, ανακαίνισης και 

ανακύκλωσης, τα κράτη µέλη λαµβάνουν 

τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν 

ότι οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες 

επαναχρησιµοποίησης και επεξεργασίας 

για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται 

στην αγορά, εντός ενός έτους από τη 

διάθεση του εξοπλισµού στην αγορά. Οι 

πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο 

µέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα 

επαναχρησιµοποίησης και τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 

ανακύκλωσης προκειµένου να τηρούνται 

οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα 

διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ 

καθώς και τη θέση των επικίνδυνων 

ουσιών και παρασκευασµάτων στον ΗΗΕ. 

Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 

διάθεση των κέντρων 

επαναχρησιµοποίησης και των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 

ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ 

µε τη µορφή εγχειριδίων ή µε ηλεκτρονικά 

µέσα (π.χ. CD-ROM, διαδικτυακές 

υπηρεσίες). 

1. Προκειµένου να διευκολυνθούν η χρήση 
και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής 

επεξεργασία των ΑΗΗΕ, 

συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης, 

αναβάθµισης, επαναχρησιµοποίησης, 
προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, 
ανακαίνισης και ανακύκλωσης, τα κράτη 

µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για 

να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί 

παρέχουν δωρεάν πληροφορίες 
επαναχρησιµοποίησης και επεξεργασίας 

για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται 

στην αγορά, εντός ενός έτους από τη 

διάθεση του εξοπλισµού στην αγορά. Οι 

πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο 

µέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα 

επαναχρησιµοποίησης και τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 

ανακύκλωσης προκειµένου να τηρούνται 

οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα 

διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ 

καθώς και τη θέση των επικίνδυνων 

ουσιών και παρασκευασµάτων στον ΗΗΕ. 

Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη 

διάθεση των κέντρων 

επαναχρησιµοποίησης και των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 

ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ 

µε τη µορφή εγχειριδίων ή µε ηλεκτρονικά 

µέσα (π.χ. CD-ROM, διαδικτυακές 

υπηρεσίες). 

Αιτιολόγηση 

Η επαναχρησιµοποίηση προωθείται ως µέσο πρόληψης αποβλήτων καθώς και ως µέρος της 

περιβαλλοντικώς αβλαβούς επεξεργασίας. Και για τις δύο περιπτώσεις, το παρόν άρθρο ορίζει τις 

απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται. 
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Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 

παραγωγός στην επικράτειά τους µπορεί να 

καταχωρίζει στο οικείο εθνικό µητρώο 

όλες τις σχετικές πληροφορίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων και των τελών, για τις 

δραστηριότητές του σε όλα τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 

παραγωγός στην επικράτειά του µπορεί να 

καταχωρίζει στο οικείο εθνικό µητρώο, σε 
ηλεκτρονική µορφή, όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των 

απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των 

τελών, για τις δραστηριότητές του σε όλα 

τα κράτη µέλη. 

Αιτιολόγηση 

Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι δυνατή σε ηλεκτρονική µορφή, προκειµένου να 

περιοριστούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και οι δαπάνες για τις επιχειρήσεις. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

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 των πληροφοριών που διευκολύνουν 
τις µεταφορές χρηµατικών ποσών που 

συνδέονται µε τις ενδοκοινοτικές 

µεταβιβάσεις προϊόντων ή ΑΗΗΕ. 

Αιτιολόγηση 

∆εν χρειάζεται να δηµιουργηθούν νέα χρηµατοδοτικά συστήµατα, αλλά απλώς πρέπει να 

ανταλλάσσονται οι πληροφορίες σχετικά µε τις µεταφορές χρηµατικών ποσών. Τα µητρώα δεν 

πρέπει απλώς να συλλέγουν τα τέλη και εν συνεχεία να µεταφέρουν τα χρηµατικά ποσά σε άλλα 

κράτη µέλη, αλλά πρέπει να είναι και διαλειτουργικά όσον αφορά τις πληροφορίες. 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι ο 
παραγωγός που διαθέτει ΗΗΕ στην 
επικράτειά του και δεν είναι 
εγκατεστηµένος στο συγκεκριµένο 
κράτος µέλος µπορεί να ορίζει τοπικό 
νοµικό αντιπρόσωπο στο εν λόγω κράτος 
µέλος ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 
τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση να έχει κάθε παραγωγός νοµική έδρα στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου 

προτίθεται να διαθέσει ΗΗΕ αποτελεί εµπόδιο για την εσωτερική αγορά και επιβαρύνει ιδιαίτερα 

τις ΜΜΕ. Για την εφαρµογή της οδηγίας στα κράτη µέλη, αρκεί να υπάρχει ένας τοπικός 

αντιπρόσωπος ο οποίος να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία. 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Καθορίζεται µορφότυπος για την 
καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων, 

καθώς και η συχνότητα υποβολής τους. Τα 
µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο 
την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας µε τη 
συµπλήρωσή της, θεσπίζονται µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3. 

3. Προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία του συστήµατος καταχώρισης, 
ενηµέρωσης και υποβολής εκθέσεων, η 
Επιτροπή θεσπίζει, µέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των 
όρων των άρθρων 18β και 18γ, το 
µορφότυπο για την καταχώριση και την 
υποβολή εκθέσεων, καθώς και η 

συχνότητα υποβολής τους. Ο µορφότυπος 
για την καταχώριση και την υποβολή 
εκθέσεων περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 - την ποσότητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού που διατίθενται 
στην εγχώρια αγορά, 

 - τον τύπο του εξοπλισµού, 

 - τα εµπορικά σήµατα, 
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 - τις κατηγορίες. 

 - όπου απαιτείται, την εγγύηση. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16a 

 Αναγνώριση οικονοµικών φορέων 

 Τα κράτη µέλη θεσπίζουν συστήµατα που 
διασφαλίζουν την πρόσληψη 
πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν στις 
ρυθµιστικές αρχές, τους παραγωγούς και 
τους διανοµείς να αναγνωρίζουν: 

 a) κάθε οικονοµικό φορέα που τους έχει 
προµηθεύσει ΗΗΕ, 

 β) κάθε οικονοµικό φορέα στον οποίο 
έχουν προµηθεύσει ΗΗΕ. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης της πηγής προέλευσης των ΑΗΗΕ, τα 

κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν ρυθµίσεις για τον περιορισµό των φαινοµένων καιροσκοπικής 

συµπεριφοράς. 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Είναι δυνατόν να επέλθουν 
τροποποιήσεις, εάν κριθούν αναγκαίες για 
την προσαρµογή του άρθρου 16 
παράγραφος 6 και των παραρτηµάτων 
στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο. Τα 
µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο 
την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται 

Προκειµένου να είναι δυνατή η 
προσαρµογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας στην επιστηµονική  και 
τεχνική πρόοδο, η Επιτροπή δύναται να 
εγκρίνει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 18α και 
υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 
18β και 18γ, τροποποιήσεις στο άρθρο 16, 
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σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία 
µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει στο 
άρθρο 18 παράγραφος 3. 

παράγραφος 6 και στα παραρτήµατα. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5α 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18a 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 7, 8, 10, 14, 16, 17 και 20 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον. 

 2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 

 3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους που 
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προβλέπονται στα άρθρα 18β και 18γ. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18β 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 7, 8, 10, 14, 16, 17 και 20 µπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

 2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα 
ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενηµερώνει 
το άλλο θεσµικό όργανο και την 
Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που θα µπορούσαν 
να ανακληθούν καθώς και τους 
ενδεχόµενους λόγους της ανάκλησης. 

 3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να 
ισχύει αµέσως ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία την οποία διευκρινίζει. ∆εν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18γ 

 ∆ιατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων 

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσµίας 
δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου, η προθεσµία αυτή µπορεί να 
παραταθεί κατά δύο µήνες. 

 2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσµίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 
δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη 
αυτή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που 
προβλέπεται σε αυτήν. 

 3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 
εντός της προθεσµίας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η πράξη αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

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 δυνάµει του άρθρου 12, 
παράγραφος 2, 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 2008/98/EΚ και µε το 
παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Ως τώρα δεν γίνεται αυστηρός έλεγχος των ποσοτήτων που δηλώνουν οι παραγωγοί. Οι 

ποσότητες αυτές, ωστόσο, επηρεάζουν τη χρηµατοδότηση και τις εγγυήσεις. 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 20 – 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 µεριµνούν ώστε οι 
µεταφορές µεταχειρισµένου ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για τον 
οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι ΑΗΗΕ να 
διενεργούνται σύµφωνα µε τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι και 
εξασφαλίζουν τη δέουσα παρακολούθηση 
αυτών των µεταφορών. 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση πρέπει να επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε εξοπλισµό που δηλώνεται ψευδώς ως 

µεταχειρισµένος, ενώ στην πραγµατικότητα πρόκειται για απόβλητα και ως εκ τούτου η µεταφορά 

τους δεν επιτρέπεται ή επιτρέπεται υπό όρους.  
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Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

3. Προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία των επιθεωρήσεων και της 
παρακολούθησης, η Επιτροπή δύναται να 
θεσπίσει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 18α και 
υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 
18β και 18γ, πρόσθετους κανόνες για τις 
επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο 
την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας µε τη 
συµπλήρωσή της, θεσπίζονται µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρµονίζει την παλαιά επονοµαζόµενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» 

µε τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Η δηµιουργία κεντρικού µητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 

εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 

ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης. 
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Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Οι φορείς εκµετάλλευσης 
εγκαταστάσεων υποβάλλουν ετησίως 
στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της 
οδηγίας, καθώς και εκθέσεις σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 3γ και 3δ προκειµένου 
να διατηρήσουν το καθεστώς τους ως 
αναγνωρισµένων εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Η δηµιουργία κεντρικού µητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 

εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 

ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης. 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Η δηµιουργία κεντρικού µητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 

εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 

ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης. 
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Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Η δηµιουργία κεντρικού µητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 

εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 

ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης. 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Η δηµιουργία κεντρικού µητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των 

εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, 

ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης. 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 - παράγραφος 1 - πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 



 

 

 PE450.438/ 49 

 EL 

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειµένου 

να συµµορφωθούν µε τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 

7, 11, 14, 16, 19 και 20 και µε το 

παράρτηµα Ι το αργότερο στις [18 µήνες 

από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

παρούσας οδηγίας στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. 

Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το 

κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 

πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας.  

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειµένου 

να συµµορφωθούν µε τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 

7, 11, 14, 16, 19 και 20 και µε το 

παράρτηµα Ι το αργότερο στις [18 µήνες 

από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

παρούσας οδηγίας στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. 

Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το 

κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 

πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες 
προκειµένου να συµµορφωθούν µε το 
άρθρο 12, παράγραφος 2, ούτως ώστε 
κάθε παραγωγός να χρηµατοδοτεί µόνο 
τις εργασίες που σχετίζονται µε τα 
απόβλητα των δικών του προϊόντων τα 
οποία έχουν διατεθεί στην αγορά όχι 
αργότερα από τις 13 Αυγούστου 2005, και 
να παρέχονται οι κατάλληλες οικονοµικές 
εγγυήσεις, όπως απαιτείται από το άρθρο 
12, παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι η αρχή της ατοµικής ευθύνης του παραγωγού δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την 

εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων και δεδοµένου ότι τα πρότυπα ανακύκλωσης και 

επεξεργασίας ελάχιστα λαµβάνονται υπόψη για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 

προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, είναι σηµαντικό να δίδεται έµφαση στα άρθρα 8 και 

12, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των αρχών τους στο εθνικό δίκαιο. 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Πέραν των επανεξετάσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 2 και 7, η 
Επιτροπή υποβάλλει, έως [...*], στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο έκθεση η οποία βασίζεται στις 
εµπειρίες που έχουν αποκοµιστεί από την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η 
έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από 
προτάσεις για την τροποποίηση της 
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παρούσας οδηγίας. 

_______________ 

* 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία και η εφαρµογή της πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ευρύτερης παρακολούθησης 

πέραν των συγκεκριµένων αναθεωρήσεων του πεδίου εφαρµογής και του ποσοστού συλλογής. 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 - παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η οδηγία 2002/96/EΚ, όπως 

τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες που 

εµφαίνονται στο παράρτηµα V µέρος A, 

καταργείται από την εποµένη της 

ηµεροµηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 

21, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 

των κρατών µελών όσον αφορά τις 

προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 

και εφαρµογής της οδηγίας που εµφαίνεται 

στο παράρτηµα V µέρος B. 

Η οδηγία 2002/96/EΚ, όπως 

τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες που 

εµφαίνονται στο παράρτηµα V µέρος A, 

καταργείται από την εποµένη της 

ηµεροµηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 

21, µε εξαίρεση το άρθρο 5, παράγραφος 
5, το οποίο καταργείται µε ισχύ από τις 
31 ∆εκεµβρίου 2011, µε την επιφύλαξη 
των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον 

αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο 

εθνικό δίκαιο και εφαρµογής της οδηγίας 

που εµφαίνεται στο παράρτηµα V µέρος B. 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα -Ι Α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτηµα -IA 

 Κατηγορίες εξοπλισµού σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 

 (1) Συσκευές ψύξης και σώµατα 
θέρµανσης 

 (2) Οθόνες και συσκευές οπτικής 
απεικόνισης 

 (3) Λαµπτήρες 

 (4) Μεγάλες συσκευές εκτός από 
συσκευές ψύξης και σώµατα θέρµανσης, 
οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης 
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και λαµπτήρες 
 Μεγάλες συσκευές είναι όλες οι συσκευές 

που δεν είναι καταρχήν κινητές ή που 
προορίζονται να παραµείνουν στη θέση 
λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. 

 (5) Μικρές συσκευές εκτός από συσκευές 
ψύξης και σώµατα θέρµανσης, οθόνες 
και συσκευές οπτικής απεικόνισης, 
λαµπτήρες, εξοπλισµό πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. 

 Μικρές συσκευές είναι όλες οι συσκευές 
που είναι καταρχήν κινητές ή που δεν 
προορίζονται να παραµείνουν στη θέση 
λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. 

 (6) Μικρός εξοπλισµός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα - I Β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -IΒ 

 Μη εξαντλητικός κατάλογος συσκευών 
που εµπίπτουν στις κατηγορίες του 

παραρτήµατος –ΙΑ (νέου) 
1. Συσκευές ψύξης και σώµατα 
θέρµανσης 

- Ψυγεία 

- Καταψύκτες 

- Συσκευές αυτόµατης διανοµής κρύων 
προϊόντων 

- Συσκευές κλιµατισµού 

-  

- Σώµατα θέρµανσης που περιέχουν 
πετρέλαιο και άλλες συσκευές ανταλλαγής 
θερµότητας που χρησιµοποιούν 
θερµοχωρητικό υλικό άλλο πλην του 
νερού (όπως αντλίες θερµότητας και 
αφυγραντήρες)· 
2. Οθόνες και συσκευές οπτικής 
απεικόνισης 

 

- Οθόνες 
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- Τηλεοράσεις 

- Ψηφιακές κορνίζες 

- Συσκευές οπτικής απεικόνισης 

3. Λαµπτήρες 

- Ευθύγραµµοι λαµπτήρες φθορισµού 

- Συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού 

- Λαµπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, 
συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων 
νατρίου υψηλής πίεσης και των 
λαµπτήρων αλογονιδίων µετάλλων 

- Λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης 

 

- Λαµπτήρες LED 

4. Μεγάλες συσκευές 

- Μεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες 
για µαγείρεµα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίµων (όπως κεραµικές εστίες, 
φούρνοι, κουζίνες, φούρνοι 
µικροκυµάτων, καφετιέρες σταθερής 
εγκατάστασης) 

- Απορροφητήρες 

- Μεγάλες συσκευές καθαρισµού (όπως 
πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, 
πλυντήρια πιάτων) 

- Μεγάλες συσκευές θέρµανσης (π.χ. 
µεγάλα αερόθερµα, ηλεκτρικά τζάκια, 
συστήµατα θέρµανσης µαρµάρου και 
φυσικών λίθων, άλλες µεγάλες συσκευές 
χρησιµοποιούµενες για θέρµανση χώρων, 
κρεβατιών, καθισµάτων) 

- Μεγάλες συσκευές περιποίησης 
σώµατος (όπως συσκευές τεχνητού 
µαυρίσµατος, σάουνες, καθίσµατα 
µασάζ) 

 

- Μεγάλες συσκευές πληροφορικής και 
επικοινωνιών (όπως µεγάλοι υπολογιστές, 
διακοµιστές, σταθερά στοιχεία και 
συσκευές δικτύου, εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά, τηλέφωνα µε 
κερµατοδέκτη) 
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- Μεγάλες συσκευές αθλητισµού και 
αναψυχής (όπως συσκευές φυσικής 
άσκησης µε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
µέρη, ηλεκτρονικά παιχνίδια µε 
κερµατοδέκτη) 

- Μεγάλα φωτιστικά και άλλες συσκευές 
προβολής ή ελέγχου του φωτός 

- Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
βιοµηχανικά εργαλεία και µηχανήµατα 

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

- Μεγάλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα  

- Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου 

- Μεγάλα όργανα και διατάξεις µέτρησης 
(όπως ζυγαριές, σταθερά µηχανήµατα) 

- Μεγάλες συσκευές για την αυτόµατη 
διάθεση ή πώληση προϊόντων και την 
αυτόµατη παροχή απλών υπηρεσιών 
(όπως αυτόµατες συσκευές πώλησης, 
αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές, 
αυτόµατες µηχανές επιστροφής κενών 
συσκευασιών, θάλαµοι αυτόµατης 
φωτογράφησης) 

5. Μικρές συσκευές 

- Μικρές συσκευές για µαγείρεµα ή άλλου 
είδους επεξεργασία τροφίµων (όπως 
τοστιέρες, εστίες, ηλεκτρικά µαχαίρια, 
θερµαντήρες εµβάπτισης, µηχανήµατα 
κοπής) 

- Μικρές συσκευές καθαρισµού (όπως 
ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, 
κ.λπ.) 

- Ανεµιστήρες, αποσµητικά χώρου 

- Μικρές συσκευές θέρµανσης (όπως 
ηλεκτρικές κουβέρτες) 

- Ρολόγια και ρολόγια χειρός και άλλα 
όργανα για τη µέτρηση του χρόνου 

- Μικρές συσκευές περιποίησης σώµατος 
(όπως ξυριστικές µηχανές, 
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οδοντόβουρτσες, στεγνωτήρες µαλλιών, 
συσκευές µασάζ) 

- Φωτογραφικές µηχανές 

- Ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας 
(όπως ραδιόφωνα, ενισχυτές ήχου, 
ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές 
αναπαραγωγής DVD) 

- Μουσικά όργανα και εξοπλισµός ήχου 
(π.χ. ενισχυτές, κονσόλες µίξης, 
ακουστικά και ηχεία, µικρόφωνα) 

- Μικρά φωτιστικά σώµατα και άλλες 
συσκευές προβολής ή ελέγχου του φωτός 

- Παιχνίδια (όπως σιδηρόδροµοι, µοντέλα 
αεροπλάνων κ.λπ) 

- Μικρές συσκευές άθλησης (όπως 
υπολογιστές ποδηλασίας, κατάδυσης, 
βάδισης, κωπηλασίας κλπ.) 

- Μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως 
βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισµός ψαρέµατος 
και γκολφ κ.λπ.) 

- Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 
συµπεριλαµβανοµένου εξοπλισµού 
κηπουρικής (π.χ. τρυπάνια, πριόνια, 
αντλίες, χορτοκοπτικές µηχανές) 

- Μικρές συσκευές για την παραγωγή και 
τη µετάδοση ρεύµατος (όπως γεννήτριες, 
φορτιστές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης 
παροχής (UPS), τροφοδοτικά) 

- Μικρά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κτηνιατρικής χρήσης 

- Μικρά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου (όπως ανιχνευτές καπνού, 
ρυθµιστές θερµότητας, θερµοστάτες, 
ανιχνευτές κίνησης, εξοπλισµός και 
προϊόντα παρακολούθησης, 
τηλεχειριστήρια/όργανα τηλεχειρισµού) 

- Μικρές συσκευές µέτρησης (όπως 
ζυγαριές, συσκευές απεικόνισης, 
τηλέµετρα, θερµόµετρα) 

- Μικρές συσκευές αυτόµατης διάθεσης / 
παροχής προϊόντων 

 
6. Μικρός εξοπλισµός πληροφορικής και 
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τηλεπικοινωνιών 
 

- Φορητοί υπολογιστές τύπου laptop 
 

- Υπολογιστές τσέπης (notebook) 
 

- Μικρές συσκευές πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών (όπως προσωπικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθµοµηχανές 
τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, 
δροµολογητές, ραδιοφωνικός εξοπλισµός, 
συσκευές ενδοεπικοινωνίας για την 
ακρόαση παιδικού δωµατίου, προβολείς 
βίντεο). 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας  

Παράρτηµα Ι – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ελάχιστες απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση των εξαγωγών ΑΗΗΕ 

Ελάχιστες απαιτήσεις για τις µεταφορές 
µεταχειρισµένου ΗΗΕ 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να παρακολουθούνται οι µεταφορές όλου του µεταχειρισµένου ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού και όχι µόνο εκείνου για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι ΑΗΗΕ. 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα στοιχεία α) και β) δεν εφαρµόζονται 
εάν ο µεταχειρισµένος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός επιστρέφεται 
στον παραγωγό ως συλλογική αποστολή 
ελαττωµατικών προϊόντων προς 
επισκευή, στο πλαίσιο της εγγύησης, µε 
σκοπό την επαναχρησιµοποίησή τους. 

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 
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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.  

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – παράγραφος 1 - στοιχείο δ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) επαρκή συσκευασία για την προστασία 

των µεταφερόµενων προϊόντων από ζηµίες 

κατά τη µεταφορά, τη φόρτωση και την 

εκφόρτωση 

δ) επαρκή συσκευασία και κατάλληλη 
τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες για 
την προστασία των µεταφερόµενων 

προϊόντων από ζηµίες κατά τη µεταφορά, 

τη φόρτωση και την εκφόρτωση 

Αιτιολόγηση 

Ο µεταχειρισµένος ΗΗΕ συχνά διακρίνεται από τα ΑΗΗΕ µέσω της κατάλληλης τοποθέτησης σε 

στοίβες κατά τη µεταφορά. 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – παράγραφος 2 - στάδιο 1 - στοιχείο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Πρέπει να ελέγχεται η λειτουργικότητα 
και να αξιολογούνται οι επικίνδυνες 
ουσίες. Οι προς διεξαγωγή δοκιµές 

εξαρτώνται από το είδος του ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Για τα 

περισσότερα είδη µεταχειρισµένου 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

αρκεί η δοκιµή λειτουργικότητας για τις 

βασικές λειτουργίες. 

α) Ελέγχεται η λειτουργικότητα και 

αξιολογούνται οι επικίνδυνες ουσίες. Οι 

προς διεξαγωγή δοκιµές εξαρτώνται από το 

είδος του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού. Για τα περισσότερα είδη 

µεταχειρισµένου ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού αρκεί η δοκιµή 

λειτουργικότητας για τις βασικές 

λειτουργίες. 

Αιτιολόγηση 

Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι νοµικά δεσµευτικές. 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – παράγραφος 2 – στάδιο 1 - στοιχείο β) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

των δοκιµών καταγράφονται σε αρχείο. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η απαίτηση πρέπει να είναι νοµικά δεσµευτική. 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – παράγραφος 2 - στάδιο 2 - στοιχείο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Το αρχείο πρέπει να είναι στερεωµένο 
σταθερά, άλλα όχι µόνιµα, είτε στον ίδιο 

τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

(εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη 

συσκευασία του, ώστε να µπορεί να 

αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να 

αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισµού. 

α) Το αρχείο είναι στερεωµένο σταθερά, 

άλλα όχι µόνιµα, είτε στον ίδιο τον 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

(εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη 

συσκευασία του, ώστε να µπορεί να 

αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να 

αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισµού. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η απαίτηση πρέπει να είναι νοµικά δεσµευτική. 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – παράγραφος 2 - στάδιο 2 - στοιχείο β) – πρώτη περίπτωση 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- ονοµασία του αντικειµένου (ονοµασία 

και κατηγορία του εξοπλισµού σύµφωνα 

µε το παράρτηµα ΙΙ και το παράρτηµα Ι, 
αντιστοίχως, της οδηγίας 20xx/xx/EΚ) 
(περιορισµός της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών), 

- ονοµασία του αντικειµένου (ονοµασία 

και κατηγορία του εξοπλισµού σύµφωνα 

µε το παράρτηµα -ΙB και το παράρτηµα -
ΙA, αντιστοίχως), 

Αιτιολόγηση 

∆ιόρθωση της τροπολογίας 39 από τον εισηγητή που µεταφέρει µια παραποµπή η οποία 

καθίσταται εσφαλµένη λόγω της αλλαγής στην παραποµπή από την οδηγία για τον περιορισµό της 

χρήσης επικίνδυνων ουσιών στην οδηγία για τα ΑΗΗΕ. Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει 

να ορίζεται στην ίδια την οδηγία και όχι στην οδηγία για τον περιορισµό της χρήσης επικίνδυνων 

ουσιών. Προτείνεται επίσης ένας ενδεικτικός κατάλογος ΗΗΕ για την παρούσα οδηγία 

(Παράρτηµα IB), και σε αυτόν θα πρέπει να παραπέµπει η αναφορά στην ονοµασία του 

εξοπλισµού στην παρούσα οδηγία, ενώ το Παράρτηµα IA παρέχει τις κατηγορίες εξοπλισµού. 
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Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας  

Παράρτηµα I – παράγραφος 3 – εισαγωγικό µέρος 

 

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 εγγράφων που απαιτούνται 
κατά το σηµείο 1, κάθε φορτίο (π.χ. 

εµπορευµατοκιβωτίου, φορτηγού) 

µεταχειρισµένου ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού συνοδεύεται 

από τα εξής: 

Αιτιολόγηση 

Τα έγγραφα κατά το σηµείο 1 και τα έγγραφα κατά το σηµείο 3 πρέπει να συνοδεύουν 

υποχρεωτικά το φορτίο, προκειµένου να είναι δυνατόν να εξεταστεί εάν ο εξοπλισµός είναι 

επαναχρησιµοποιήσιµος ή απόβλητο. 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν δεν υπάρχουν τα δέοντα έγγραφα 

που απαιτούνται κατά τα σηµεία 1 και 3 
και η δέουσα συσκευασία, οι αρχές των 
κρατών µελών τεκµαίρουν ότι το 

αντικείµενο είναι επικίνδυνο ΑΗΗΕ και 

ότι το φορτίο εµπεριέχει παράνοµη 

µεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, 

ενηµερώνονται οι αρµόδιες αρχές και το 

φορτίο αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα 

άρθρα 24 και 25 του κανονισµού για τις 

µεταφορές αποβλήτων. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι για τη 
µεταφορά υποχρεούνται να επιστρέψουν 
τα απόβλητα στη χώρα αποστολής µε 
δικά τους έξοδα, χωρίς να αποκλείονται 
οι ποινικές κυρώσεις. Στα κράτη µέλη 
όπου το βάρος της απόδειξης του ότι 
πρόκειται για ΑΗΗΕ και όχι για 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
φέρουν οι δηµόσιες αρχές, η απουσία των 
δεόντων εγγράφων και συσκευασίας είναι 
δυνατόν να προκαλέσει σηµαντικές 
καθυστερήσεις στη συνέχιση της 

4. Εάν δεν υπάρχουν τα δέοντα έγγραφα 

που απαιτούνται κατά τα σηµεία 1 και 3 ή 

η δέουσα συσκευασία ή η κατάλληλη 
τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες, την 
ευθύνη για την απόδειξη των οποίων 
φέρει ο κάτοχος της συσκευής που 
προορίζεται για µεταφορά, οι αρχές των 
κρατών µελών τεκµαίρουν ότι το 

αντικείµενο είναι επικίνδυνο ΑΗΗΕ και 

ότι το φορτίο εµπεριέχει παράνοµη 

µεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, 

ενηµερώνονται οι αρµόδιες αρχές και το 

φορτίο αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα 

άρθρα 24 και 25 του κανονισµού για τις 

µεταφορές αποβλήτων.  
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µεταφοράς των αποβλήτων, όσο 
διαρκούν οι αναγκαίες έρευνες για να 
διαπιστωθεί η ιδιότητα των 
µεταφερόµενων αντικειµένων. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να εξασφαλίζεται η δέουσα συσκευασία και τοποθέτηση σε στοίβες. Εάν κάποιο από αυτά 

τα στοιχεία δεν πληρούται, η µεταφορά θεωρείται ως απόβλητο. ∆ιευκρίνιση ότι το βάρος της 

απόδειξης φέρει ο κάτοχος του αντικειµένου. Όλες οι σχετικές διατάξεις περιέχονται στα άρθρα 

24 και 25. 

 


