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Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν 

για λογαριασµό τους να συγκροτούν 

συστήµατα  ανάκτησης  των ΑΗΗΕ µε 

χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων 

τεχνικών. Τα συστήµατα επιτρέπεται να 

συγκροτούνται από τους παραγωγούς σε 

ατοµική ή/και συλλογική βάση. Τα κράτη 

µέλη µεριµνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή 

επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής 

ή επεξεργασίας να αποθηκεύει και να 

επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύµφωνα µε τις 

τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν 

για λογαριασµό τους να συγκροτούν 

συστήµατα ανάκτησης των ΑΗΗΕ µε 

χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων 

τεχνικών. Τα συστήµατα επιτρέπεται να 

συγκροτούνται από τους παραγωγούς σε 

ατοµική ή/και συλλογική βάση. Τα κράτη 

µέλη µεριµνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή 

επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής 

ή επεξεργασίας να αποθηκεύει και να 

επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύµφωνα µε τις 

τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ 

και να ανταποκρίνεται στους στόχους 
ανάκτησης που ορίζονται στο άρθρο 11. 

Or. en 



 

AM\855096EL.doc  PE450.438v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

26.1.2011 A7-0229/105 

Τροπολογία  105 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 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: 
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Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η ανάκτηση, 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 

ανάκτηση, προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση δεν 

αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον 

εξοπλισµό νοµοθετικές διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών µελών. 

(17) Η ανάκτηση, 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 

ανάκτηση, προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση δεν 

αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον 

εξοπλισµό νοµοθετικές διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών µελών, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
των προϊόντων και των καταναλωτών, να 
προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση και να 
περιοριστεί η χρήση ορισµένων ουσιών. 
Η εξασφάλιση της κατάλληλης 
ανάκτησης και προετοιµασίας για 
επαναχρησιµοποίηση καθώς και της 
ανακύκλωσης του εξοπλισµού θα 
συµβάλει στην ορθή διαχείριση των 
πόρων και θα βελτιώσει τον εφοδιασµό 
πόρων. 
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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. Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η 
επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων 
συσκευών, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν 
ότι τα είδη εξοπλισµού που ενδέχεται να 
προετοιµαστούν για επαναχρησιµοποίηση 
διαχωρίζονται κατά τρόπο που 
βελτιστοποιεί την επαναχρησιµοποίηση 

και την ανακύκλωση, καθώς και τον 

περιορισµό των επικίνδυνων ουσιών στα 
σηµεία συλλογής, σε συνεργασία µε 
ειδικευµένους οργανισµούς 
επαναχρησιµοποίησης, πριν από τη 
µεταφορά χωριστά συλλεγόµενων ΑΗΗΕ. 

 Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
οργανισµοί επαναχρησιµοποίησης 
µπορούν να επιλέγουν και να συλλέγουν 
τα ΑΗΗΕ σε σηµεία συλλογής προς 
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση. 
Οι οργανισµοί επαναχρησιµοποίησης 
επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ, ή τµήµατα 
αυτών, που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
κατά την προετοιµασία για 
επαναχρησιµοποίηση, στο σηµείο 
συλλογής από το οποίο προέρχονται. 

 Οι οργανισµοί επαναχρησιµοποίησης δεν 
παραδίδουν ή δεν πωλούν απ' ευθείας 
στους φορείς ανακύκλωσης ΑΗΗΕ που 
προέρχονται από σηµεία συλλογής. 
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