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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Η Επιστηµονική Επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόµενους κινδύνους για την υγεία, 
επισηµαίνει στη γνωµοδότησή της, της 
19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά µε την 
εκτίµηση της επικινδυνότητας των 
προϊόντων νανοτεχνολογίας, ότι η έκθεση 
σε νανοϋλικά τα οποία είναι µονίµως 
ενσωµατωµένα σε µεγάλες δοµές, επί 
παραδείγµατι σε ηλεκτρονικά 
κυκλώµατα, µπορεί να λάβει χώρα στη 
φάση της δηµιουργίας αποβλήτων και 
κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος 
των πιθανών κινδύνων για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον από την 
επεξεργασία ΑΗΗΕ που περιέχουν 
νανοϋλικά, είναι απαραίτητη η επιλεκτική 
επεξεργασία. Η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει κατά πόσον τα σχετικά 
νανοϋλικά πρέπει να υποβάλλονται σε 
επιλεκτική επεξεργασία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα νανοϋλικά χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού. Ενώ πολλές εφαρµογές µπορεί να µην δηµιουργούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια 
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της επεξεργασίας (π.χ. τρανζίστορ νανοδοµής), δεν ισχύει το ίδιο για ορισµένα νανοϋλικά, όπως 

π.χ. νανοσωλήνες άνθρακα, για ορισµένους εκ των οποίων υπάρχει υπόνοια ότι έχουν ιδιότητες 

συγκρίσιµες µε εκείνες του αµιάντου, ή νανοάργυρος ο οποίος έχει βιοκτόνες ιδιότητες. Η 

Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση και να κρίνει κατά πόσον είναι απαραίτητη η 

επιλεκτική επεξεργασία για τα σχετικά νανοϋλικά σε ΑΗΗΕ. 
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Έκθεση A7-0229/2010 

Karl-Heinz Florenz 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
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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 εγκρίνει, 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 υγρών κρυστάλλων. Η Επιτροπή 
αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να 
γίνουν τροποποιήσεις του παραρτήµατος 
II προκειµένου να συµπεριληφθεί η 
επεξεργασία των σχετικών νανοϋλικών. 

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 
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κυκλωµάτων για κινητά τηλέφωνα και τις 

οθόνες υγρών κρυστάλλων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσθήκη στην τροπολογία 34 που εγκρίθηκε σε επιτροπή (ευθυγράµµιση των διαδικασιών 

επιτροπολογίας µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ).  

Τα νανοϋλικά χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού. Ενώ πολλές εφαρµογές µπορεί να µην δηµιουργούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια 

της επεξεργασίας (π.χ. τρανζίστορ νανοδοµής), δεν ισχύει το ίδιο για ορισµένα νανοϋλικά, όπως 

π.χ. νανοσωλήνες άνθρακα, για ορισµένους εκ των οποίων υπάρχει υπόνοια ότι έχουν ιδιότητες 

συγκρίσιµες µε εκείνες του αµιάντου, ή νανοάργυρος ο οποίος έχει βιοκτόνες ιδιότητες. Η 

Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον είναι αναγκαία η επιλεκτική επεξεργασία για τα 

σχετικά νανοϋλικά. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους παραγωγούς να 

ενηµερώνουν τους αγοραστές, κατά την 

πώληση νέων προϊόντων, σχετικά µε το 

κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 

διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 

περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το 

αναφερόµενο κόστος δεν υπερβαίνει το 
πραγµατικό. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους παραγωγούς να 

ενηµερώνουν τους αγοραστές, κατά την 

πώληση νέων προϊόντων, σχετικά µε το 

χωριστό κόστος συλλογής, επεξεργασίας 
και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο 

περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το κόστος αυτό 
δεν υπερβαίνει το πραγµατικό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αγοραστές - ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για εµπόρους χονδρικής πώλησης ή λιανικής 

πώλησης - έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν εάν το κόστος ενός νέου προϊόντος περιλαµβάνει 

το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης του προϊόντος. Βάσει αυτής της γνώσης, 

µπορούν και αυτοί µε τη σειρά τους να ενηµερώσουν ορθά τον καταναλωτή για το εγγενές 

κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων των ΑΗΗΕ. 

Σε κράτη µέλη στα οποία υπάρχει ήδη ένα τέτοιο τέλος, οι διανοµείς πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάζουν το κόστος αυτό υπό τη µορφή δηµοσιοποιηµένου τέλους 

προκειµένου να ενηµερώνουν τον καταναλωτή για τις επιπτώσεις του. 

 

 

 


