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Έκθεση A7-0229/2010 

Karl-Heinz Florenz 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

β) ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισµός που θεωρείται απόβλητο κατά 

την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 2008/xx/EΚ για τα απόβλητα  , 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

κατασκευαστικών στοιχείων, των 

συναρµολογηµένων µερών και των 

αναλωσίµων, που συνιστούν τµήµα του 

προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του. 

γ) «Πρόληψη»: 

β) «Απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού» ή «ΑΗΗΕ»: ο 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός 

που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια 

του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2008/xx/EΚ για τα απόβλητα, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

κατασκευαστικών στοιχείων, των 

συναρµολογηµένων µερών και των 

αναλωσίµων, που συνιστούν τµήµα του 

προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του 

ή του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από 
τη λειτουργία των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών κατασκευαστικών 
στοιχείων που περιέχει. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει ότι, ενώ αναλώσιµα υλικά όπως το χαρτί, δεν 

πρέπει να περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας, η εξαίρεση αυτή δεν πρέπει 

να επεκτείνεται και σε προϊόντα όπως περιέκτες µελάνης εκτυπωτή που περιέχουν ηλεκτρικό 

και ηλεκτρονικό εξοπλισµό.  Τούτο θα µπορούσε να διευκρινιστεί µε την ενσωµάτωση των 

περιεκτών µελάνης εκτυπωτή στο Παράρτηµα 1Β που προτείνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων· παρ' όλα αυτά, δεν είναι ακόµη βέβαιο ότι η 

προσθήκη αυτή θα περιληφθεί στην τελική νοµοθετική πράξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -I B (νέο) 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -IB 

 Μη εξαντλητικός κατάλογος συσκευών 
που εµπίπτουν στις κατηγορίες του 
Παραρτήµατος –ΙΑ  

 1. Συσκευές ψύξης και σώµατα 
θέρµανσης 

 – Ψυγεία 

 – Καταψύκτες 

 – Συσκευές αυτόµατης παροχής / 
διάθεσης 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 (µόνιτορ) 

 – Οθόνες 

 – Τηλεοράσεις 

 – Ψηφιακές κορνίζες 

 – Συσκευές οπτικής απεικόνισης 
(µόνιτορ) 

 3. Λαµπτήρες 
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 – Ευθείς λαµπτήρες φθορισµού 

 – Συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού 

 – Λαµπτήρες εκκένωσης υψηλής 
έντασης, συµπεριλαµβανοµένων 
λαµπτήρων νατρίου υπό πίεση και 
λαµπτήρων µεταλλικών αλογονιδίων 

 – Λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης 

 – Λαµπτήρες LED 

 4. Μεγάλες συσκευές 

 – Μεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες 
για µαγείρεµα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίµων (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, ηλεκτρικές κουζίνες, 
συστήµατα θέρµανσης µαρµάρου και 
φυσικής πέτρας, 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 κεντρικοί 
υπολογιστές, διακοµιστές, σταθερά 
στοιχεία και συσκευές δικτύου, 
εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, τηλέφωνα 
µε κερµατοδέκτη) 

 – Μεγάλες συσκευές αθλητισµού και 
αναψυχής (όπως συσκευές φυσικής 
άσκησης µε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
µέρη, ηλεκτρονικά παιχνίδια µε 
κερµατοδέκτη)  

 – Μεγάλα φωτιστικά και άλλες συσκευές 
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διάχυτου ή σηµειακού φωτισµού 

 – Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
βιοµηχανικά εργαλεία και µηχανήµατα 
εξαιρουµένων σταθερών βιοµηχανικών 
εργαλείων µεγάλης κλίµακας και µη 
οδικών κινητών µηχανηµάτων που 
προορίζονται αποκλειστικά για 
επαγγελµατική χρήση  

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

 – Μεγάλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

 – Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου 

 – Μεγάλες συσκευές και εγκαταστάσεις 
µέτρησης (όπως όργανα ζύγισης, σταθερά 
µηχανήµατα) 

 – Μεγάλες συσκευές αυτόµατης παροχής 
/ διάθεσης προϊόντων και αυτόµατης 
παροχής απλών υπηρεσιών (αυτόµατες 
συσκευές πώλησης, αυτόµατες 
ταµειολογιστικές µηχανές, αυτόµατες 
µηχανές επιστροφής κενών συσκευασιών, 
θάλαµοι αυτόµατης φωτογράφησης) 

 5. Μικρές συσκευές 

 – Μικρές συσκευές χρησιµοποιούµενες 
για µαγείρεµα και άλλες επεξεργασίες 
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 καθώς και 
άλλα όργανα για τη µέτρηση του χρόνου 

 – Μικρές συσκευές προσωπικής 
φροντίδας (όπως ξυριστικές µηχανές, 
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ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, στεγνωτήρες 
µαλλιών, συσκευές µασάζ) 

 – Κινηµατογραφικές µηχανές 

 – Ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας 
κατανάλωσης (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 και άλλες διατάξεις 
διάχυτου ή σηµειακού φωτισµού 

 – Παιχνίδια (όπως τρενάκια, µοντέλα 
αεροπλάνων κλπ.) 

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

 – Μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως 
βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισµός ψαρέµατος 
και γκολφ κλπ.) 

 – Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εργαλείων κήπου 
(όπως τρυπάνια, πριόνια, αντλίες, 
χορτοκοπτικά) 

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

 – Μικρά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κτηνιατρικής χρήσης 

 – Μικρά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου (όπως ανιχνευτές καπνού, 
θερµοστάτες, ανιχνευτές κίνησης, 
διατάξεις και είδη παρακολούθησης, 
τηλεχειριστήρια, διατάξεις 
τηλεχειρισµού) 

 – Μικρές συσκευές µέτρησης (όπως 
ζυγαριές, συσκευές απεικόνισης, 
τηλέµετρα, θερµόµετρα) 
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 – Μικρές συσκευές αυτόµατης παροχής / 
διάθεσης προϊόντων 

 6. Μικρός εξοπλισµός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

 – Φορητοί υπολογιστές (laptop) 

 – Υπολογιστές τσέπης (notebook) 

 – Περιέκτες µελάνης εκτυπωτών 

 – Μικρές συσκευές πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών (π.χ. προσωπικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθµοµηχανές 
τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, 
δροµολογητές, συσκευές ασύρµατης 
επικοινωνίας, συσκευές ακρόασης 
παιδικού δωµατίου, συσκευές προβολής 
βίντεο). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προσθέτει τους περιέκτες µελάνης εκτυπωτών στο σηµείο 6 του πίνακα που 

ενέκρινε η επιτροπή. Σκοπός της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει ότι στο πεδίο εφαρµογής της 

οδηγίας περιλαµβάνονται όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων των περιεκτών µελάνης εκτυπωτών. 
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26.1.2011 A7-0229/91 

Τροπολογία  91 

Chris Davies 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0229/2010 

Karl-Heinz Florenz 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1 

1.  Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους παραγωγούς να 

ενηµερώνουν τους αγοραστές, κατά την 
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά µε το 

κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 

διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 

περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόµενο 

κόστος δεν υπερβαίνει το πραγµατικό. 

1.  Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους παραγωγούς να 

ενηµερώνουν τους διανοµείς και τους 
εµπόρους λιανικής πώλησης, κατά την 
πώληση νέων προϊόντων, σχετικά µε το 

κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 

διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 

περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόµενο 

κόστος δεν υπερβαίνει το πραγµατικό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι έµποροι λιανικής πώλησης θα συγκρίνουν το συνολικό κόστος των προϊόντων πριν 

αποφασίσουν εάν θα τα αποθηκεύσουν, αλλά οι παραγωγοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εάν 

το επιθυµούν, να αναφέρουν το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων 

στους εµπορικούς φορείς στους οποίους προµηθεύουν τα εν λόγω προϊόντα. 
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26.1.2011 A7-0229/92 

Τροπολογία  92 

Chris Davies 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0229/2010 

Karl-Heinz Florenz 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1 

 1a. 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 
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µικρού µεγέθους τους. 

 Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο δεν εφαρµόζονται 
σε µικροεπιχειρήσεις που λειτουργούν σε 
πολύ περιορισµένη επιφάνεια. 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 «µικροεπιχειρήσεων που 
λειτουργούν σε πολύ περιορισµένη 
επιφάνεια». 

 *Παρεµβάλλεται η ηµεροµηνία: 12 µήνες 
µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για πολύ µικρά καταστήµατα και µικροεπιχειρήσεις αναλόγου µεγέθους δεν πρέπει να ισχύει η 

απαίτηση να συλλέγουν απόβλητα πολύ µικρού όγκου στους χώρους τους εάν δεν διαθέτουν τον 

απαιτούµενο χώρο για αποθήκευση. Το Κοινοβούλιο πρέπει να επιδιώκει να εξασφαλίσει τη 

στήριξη για αυτή τη γενική αρχή, να καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή σε διαβουλεύσεις και εν 

συνεχεία να προτείνει συγκεκριµένο ορισµό.
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26.1.2011 A7-0229/93 

Τροπολογία  93 

Chris Davies 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0229/2010 

Karl-Heinz Florenz 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 1 

1. Όσον αφορά όλα  τα ΑΗΗΕ που 

συλλέγονται χωριστά και  αποστέλλονται 

για επεξεργασία σύµφωνα µε τα άρθρα 68, 

9 και 10 ή για προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση,  τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν ότι, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 

2011  , οι παραγωγοί επιτυγχάνουν τους 

ακόλουθους ελάχιστους  στόχους: 

1. Όσον αφορά όλα  τα ΑΗΗΕ που 

συλλέγονται χωριστά και  αποστέλλονται 

για επεξεργασία σύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9 

και 10 ή για προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση,  τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν ότι, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 

2011  , οι παραγωγοί ή όλοι οι φορείς 
εκµετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες 
στον τοµέα της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ 
επιτυγχάνουν τους ακόλουθους 

ελάχιστους  στόχους: 

Or. en 

Justification 

Στην ιδανική περίπτωση, µόνον οι παραγωγοί θα έπρεπε να έχουν την νοµική ευθύνη για όλα τα 

ΑΗΗΕ που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία· στην πράξη όµως δεν συµβαίνει αυτό σε πολλά 

κράτη µέλη. Η µεταφορά της οδηγίας στις χώρες αυτές έχει εισαγάγει αλλαγές οι οποίες είχαν 

ως αποτέλεσµα ότι και άλλοι φορείς φέρουν ευθύνη. Θα χρειαστούν πολλά έτη για να 

εξασφαλιστεί µια κατάσταση που θα ανταποκρινόταν στην αρχική πρόθεση, και ίσως αυτό να 

µην επιτευχθεί καθόλου. Εν τω µεταξύ εάν επιδίωξη είναι η επίτευξη των στόχων, πρέπει να 

τονισθεί ότι οι απαιτήσεις ισχύουν για όλους όσοι συµµετέχουν στην οργάνωση της 

επεξεργασίας των ΑΗΗΕ. 

 

 


