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Τροπολογία  1 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(6) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 

συµβάλει στην αειφόρο παραγωγή και 

κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα 

µε την πρόληψη της παράγωγης 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού (AHHE) και, επιπροσθέτως, µε 

την επαναχρησιµοποίηση, την 

ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης 

των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να µειωθεί 

η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική 

διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική 

χρήση των πόρων. Παράλληλα, µε την 

οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των 

φορέων που εµπλέκονται στον κύκλο ζωής 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, π.χ. παραγωγών, διανοµέων 

και καταναλωτών, ιδίως εκείνων που 

µετέχουν άµεσα στη συλλογή και 

επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Ειδικότερα, η 

διαφορετική εφαρµογή της αρχής της 

(6) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 

συµβάλει στην αειφόρο παραγωγή και 

κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα 

µε την πρόληψη της παράγωγης 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού (AHHE) και, επιπροσθέτως, µε 

την επαναχρησιµοποίηση, την 

ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης 

των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να µειωθεί 

η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική 

διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική 

χρήση των πόρων και η ανάκτηση 
κρίσιµων πρώτων υλών. Παράλληλα, µε 
την οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των 

φορέων που εµπλέκονται στον κύκλο ζωής 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, π.χ. παραγωγών, διανοµέων 

και καταναλωτών, ιδίως εκείνων που 

µετέχουν άµεσα στη συλλογή και 

επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Ειδικότερα, η 
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ευθύνης του παραγωγού µεταξύ κρατών 

µελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 

αποκλίσεις όσον αφορά τη 

χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση των 

οικονοµικών φορέων. Η άσκηση 

διαφορετικών εθνικών πολιτικών 

διαχείρισης ΑΗΗΕ υποβαθµίζει την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών 

ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα 

βασικά κριτήρια πρέπει να καθοριστούν σε 

ενωσιακό επίπεδο. 

διαφορετική εφαρµογή της αρχής της 

ευθύνης του παραγωγού µεταξύ κρατών 

µελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 

αποκλίσεις όσον αφορά τη 

χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση των 

οικονοµικών φορέων. Η άσκηση 

διαφορετικών εθνικών πολιτικών 

διαχείρισης ΑΗΗΕ υποβαθµίζει την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών 

ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα 

βασικά κριτήρια θα πρέπει να 

καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο και θα 
πρέπει να καταρτιστούν ευρωπαϊκά 
πρότυπα για τη συλλογή και την 
επεξεργασία των ΑΗΗΕ.  

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η ανάκτηση κρίσιµων 

πρώτων υλών αποτελεί ουσιαστική πτυχή της παρούσας οδηγίας και θα πρέπει εποµένως να 

αναφέρεται. Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων στον τοµέα της συλλογής και επεξεργασίας των 

ΑΗΗΕ έχει επίσης σηµασία για την αποδοτικότερη και φιλοπεριβαλλοντικότερη ανακύκλωση. 

 

Τροπολογία  2 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(9) Η παρούσα οδηγία, προκειµένου να 
οριοθετηθεί το πεδίο εφαρµογής της, θα 
πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένους 
ορισµούς. Ωστόσο, ο ορισµός του ΗΗΕ 
θα πρέπει να βελτιωθεί στο πλαίσιο 
επανεξέτασης του πεδίου εφαρµογής, 
ώστε να αποσαφηνισθεί. Έως ότου αυτό 
καθορισθεί στη νοµοθεσία της ΕΕ, τα 
κράτη µέλη µπορούν να εξακολουθήσουν 
να εφαρµόζουν συναφή εθνικά µέτρα και 
εν ισχύι καθιερωµένες πρακτικές, 
σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισµός θα πρέπει να αποσαφηνίζεται αποκλειστικά στην οδηγία και να µην οδηγεί σε 

κατακερµατισµό της εσωτερικής αγοράς λόγω διαφορών στην εφαρµογή και τις πρακτικές σε 

εθνικό επίπεδο. 
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Τροπολογία  3 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(10) Όπου απαιτείται, θεσπίζονται 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για τη 

διευκόλυνση της επαναχρησιµοποίησης, 

αποσυναρµολόγησης και ανάκτησης 

ΑΗΗΕ, στο πλαίσιο των µέτρων 

εφαρµογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. 

Προκειµένου να βελτιστοποιούνται η 

επαναχρησιµοποίηση και η ανάκτηση 

µέσω του σχεδιασµού των προϊόντων, θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν ολόκληρος 

ο κύκλος ζωής του προϊόντος. 

(10) Θεσπίζονται απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασµού για τη διευκόλυνση της 

επαναχρησιµοποίησης, 

αποσυναρµολόγησης και ανάκτησης 

ΑΗΗΕ, στο πλαίσιο των µέτρων 

εφαρµογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. 

Προκειµένου να βελτιστοποιούνται η 

επαναχρησιµοποίηση και η ανάκτηση 

µέσω του σχεδιασµού των προϊόντων, θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν ολόκληρος 

ο κύκλος ζωής του προϊόντος. 

Αιτιολόγηση 

Η φιλοπεριβαλλοντική σχεδίαση προϊόντων που προκαλούν κατανάλωση ενέργειας δεν έχει 

σηµασία µόνο για την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων αλλά και για την απλούστερη 

επαναχρησιµοποίηση, αποσυναρµολόγηση και ανάκτηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών.  Η συµπερίληψη της ανακύκλωσης στη διαδικασία σχεδίασης µπορεί να οδηγήσει στην 

αύξηση και βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης πρώτων υλών. Συνεπώς, τα 

κριτήρια αυτά πρέπει να προστεθούν στην οδηγία 2009/125/ΕΚ.  

 

Τροπολογία  4 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να 

εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και 

ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι 

αναγκαία προκειµένου να επιτευχθεί το 

επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της 

ΕΕ, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και 

του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές 

υποχρεούνται να συµβάλλουν ενεργώς 

στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και 

πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να 

επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, 

πρέπει να δηµιουργηθούν οι προσήκουσες 

εγκαταστάσεις για την επιστροφή των 

(13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να 

εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και 

ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι 

αναγκαία προκειµένου να επιτευχθεί το 

επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της 

ΕΕ, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και 

του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές 

υποχρεούνται να συµβάλλουν ενεργώς 

στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και 

πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να 

επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, 

πρέπει να δηµιουργηθούν οι προσήκουσες 

εγκαταστάσεις για την επιστροφή των 
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ΑΗΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµοσίων σηµείων συλλογής, για την 

τουλάχιστον δωρεάν επιστροφή αναλόγων 

αποβλήτων εκ µέρους των οικιακών 

χρηστών. Για την επιτυχία της συλλογής 
των ΑΗΗΕ σηµαντικός θα είναι ο ρόλος 
των διανοµέων. 

ΑΗΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµοσίων σηµείων συλλογής, για την 

τουλάχιστον δωρεάν επιστροφή αναλόγων 

αποβλήτων εκ µέρους των οικιακών 

χρηστών. Οι διανοµείς, οι δήµοι και οι 
φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων 
ανάκτησης καλούνται να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο συµβάλλοντας στην 
πετυχηµένη συλλογή και επεξεργασία 
ΑΗΗΕ, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Οι φορείς εκµετάλλευσης, 

όπως επίσης οι δήµοι και οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

επιτυχηµένη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  5 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (13a) Προκειµένου να εφαρµόζεται 
πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι το κόστος που βαρύνει τις (τοπικές) 
αρχές για τη συλλογή AHΗE δεν θα 
µετακυλίεται στους φορολογούµενους 
αλλά θα αντικατοπτρίζεται στην τιµή του 
προϊόντος. 

Αιτιολόγηση 

Ως συµβιβασµός στη θέση του Συµβουλίου και της Επιτροπής, η τροπολογία στο άρθρο 12 παρ. 1 

του κειµένου που συµφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 47) 

αναδιατυπώνεται και περιορίζεται στη βασική αρχή της. 
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Τροπολογία  6 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(14) Προκειµένου να επιτευχθεί το 

επιλεγέν επίπεδο προστασίας και 

εναρµονισµένων περιβαλλοντικών στόχων 

της ΕΕ, 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. 1005/2009 και (EΚ) 

αριθ. 842/2006. Από δεδοµένα που 

περιλαµβάνονται στην εκτίµηση 

επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήµερα, 

συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του 

ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, αλλά 

περισσότερο από το µισό της ποσότητας 

αυτής αποτελεί πιθανώς αντικείµενο 

ακατάλληλης επεξεργασίας και παράνοµων 

εξαγωγών. 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. Ενδείκνυται ο καθορισµός 

ελάχιστων απαιτήσεων για τη µεταφορά 

µεταχειρισµένου ΗΗΕ για τον οποίο 

υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ· 

όσον αφορά την εφαρµογή τους, τα κράτη 

µέλη δύνανται να παραπέµπουν σε 

(14) Προκειµένου να επιτευχθεί το 

επιλεγέν επίπεδο προστασίας και 

εναρµονισµένων περιβαλλοντικών στόχων 

της ΕΕ, 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. 1005/2009 και (EΚ) 

αριθ. 842/2006. Από δεδοµένα που 

περιλαµβάνονται στην εκτίµηση 

επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήµερα, 

συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του 

ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, αλλά 

περισσότερο από το µισό της ποσότητας 

αυτής αποτελεί πιθανώς αντικείµενο 

ακατάλληλης επεξεργασίας και παράνοµων 

εξαγωγών, ή υποβάλλεται µεν 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 
εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικώς ορθή 
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κατευθυντήριες γραµµές για τους 

ανταποκριτές που καταρτίζονται στο 

πλαίσιο της εφαρµογής του κανονισµού 

1013/2006 του ΕΚ και του Συµβουλίου της 

14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές 

αποβλήτων. 

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 παρούσας οδηγίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τους ελέγχους 
µεταχειρισµένου ΗΗΕ που µεταφέρεται 
εκτός της Ένωσης. Ενδείκνυται ο 
καθορισµός ελάχιστων απαιτήσεων για τη 

µεταφορά µεταχειρισµένου ΗΗΕ για τον 

οποίο υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί 

ΑΗΗΕ· όσον αφορά την εφαρµογή τους, 

τα κράτη µέλη δύνανται να παραπέµπουν 

σε κατευθυντήριες γραµµές για τους 

ανταποκριτές που καταρτίζονται στο 

πλαίσιο της εφαρµογής του κανονισµού 

1013/2006 του ΕΚ και του Συµβουλίου της 

14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές 

αποβλήτων. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η ορθή συλλογή δεδοµένων 

έχει σηµασία για την καθιέρωση και τον έλεγχο της εφαρµογής της οδηγίας. Όλοι οι παράγοντες 

που συµµετέχουν στη συλλογή και επεξεργασία πρέπει να τηρούν τα πρότυπα. Ο έλεγχος της 

µεταφοράς µεταχειρισµένων συσκευών έχει κεφαλαιώδη σηµασία για την πάταξη των παράνοµων 

µεταφορών. 

 

Τροπολογία  7 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου 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. 
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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. 

Αιτιολόγηση 

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, 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. Είναι προτιµότερο να αξιολογηθεί η κατάσταση για να διαπιστωθεί τι 

ενέργειες απαιτούνται, αντί να εθελοτυφλούµε. Η παρούσα τροπολογία είναι συνεπής προς τη 

θέση του ΕΚ για τις κανονιστικές πτυχές των νανοϋλικών, του 2009. (Επαναφορά της 

τροπολογίας 101 από την πρώτη ανάγνωση.) 

 

Τροπολογία  8 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(17) Η ανάκτηση, η προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση 

του εξοπλισµού θα πρέπει να µπορούν να 

θεωρούνται ότι συµβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων 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 θα πρέπει να µπορούν να 

θεωρούνται ότι συµβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων 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. 

Η µέριµνα για κατάλληλη ανάκτηση, 
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση των συσκευών έχει 
µεγάλη σηµασία για την εξασφάλιση της 
ευφυούς χρήσης των πόρων και για τη 
βελτιστοποίηση του εφοδιασµού µε 
πόρους. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η αποδοτική ανάκτηση 
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ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού έχει θεµελιώδη σηµασία για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ανάκτηση πρώτων υλών. 

 

Τροπολογία  9 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Θέση του Συµβουλίου 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 την ευθύνη 
συλλογής των ΑΗΗΕ, ιδίως 
χρηµατοδοτώντας τη συλλογή τους από 
ολόκληρη την αλυσίδα αποβλήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των νοικοκυριών, 
ώστε τα χωριστά συλλεγόµενα ΑΗΗΕ να 

µην γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας 

κατώτερης της βέλτιστης και παρανόµων 

εξαγωγών, 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 

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ 

τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει 

κατά συνέπεια 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 τα χωριστά συλλεγόµενα 
ΑΗΗΕ να µην γίνουν αντικείµενο 

επεξεργασίας κατώτερης της βέλτιστης και 

παρανόµων εξαγωγών. Προκειµένου η 
δαπάνη για τη συλλογή των 

συγκεκριµένων αποβλήτων να 

µετακυλιστεί από τους φορολογούµενους 

στους καταναλωτές ΗΗΕ σύµφωνα µε την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους 

παραγωγούς να µεριµνούν για την 

επεξεργασία όλων τα συλλεγόµενων 

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, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην 
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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. 

αγορά, πρέπει να παρέχει οικονοµική 

εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης 

των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να µην 

επιβαρύνει την κοινωνία ή τους 

υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για 

τη χρηµατοδότηση της διαχείρισης των 

ιστορικών αποβλήτων πρέπει να 

µοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο 

πλαίσιο συλλογικών συστηµάτων 

χρηµατοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν 

αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι 

ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το 

κόστος. Η εφαρµογή συλλογικών 

συστηµάτων χρηµατοδότησης δεν πρέπει 

να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό 

των παραγωγών, των εισαγωγέων και των 

νεοεισερχοµένων στην αγορά προϊόντων 

υψηλής ειδίκευσης και περιορισµένου 

όγκου παραγωγής. Για εξοπλισµό µε 
µεγάλο κύκλο ζωής, που υπάγεται για 
πρώτη φορά στις διατάξεις της οδηγίας, 
όπως για παράδειγµα οι φωτοβολταϊκοί 
συλλέκτες, θα πρέπει να είναι δυνατή η 
βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάµενων 
δοµών συλλογής και ανάκτησης, µε την 
προϋπόθεση να τηρούνται αντίστοιχες 
απαιτήσεις µε βάση την παρούσα οδηγία. 
Ιδιαίτερα δεν θα πρέπει να εµποδίζονται 
τα συστήµατα που έχουν καθιερωθεί σε 
ενωσιακό επίπεδο, λόγω της φιλικότητάς 
τους προς την εσωτερική αγορά. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η συλλογή των αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού θα πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται στις υπάρχουσες 

υποδοµές, που έχουν αποδείξει την αξία τους. Η χρηµατοδότηση 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  10 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(20) Θα πρέπει να επιτρέπεται στους ∆ιαγράφεται 
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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. 

Αιτιολόγηση 

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

ώστε να παρέχεται κίνητρο για τη µείωσή του. Το κατ' αποκοπή κόστος δεν ανταποκρίνεται ούτε 

στο πραγµατικό κόστος στο τέλος της ωφέλιµης ζωής, ούτε στην επιβάρυνση που προκαλεί το 

προϊόν στο περιβάλλον. Τελικά οι καταναλωτές δεν λαµβάνουν πληροφορίες για την 

ανακυκλωσιµότητα και το πραγµατικό κόστος επεξεργασίας. 

 

Τροπολογία  11 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(25) Οι πληροφορίες σχετικά µε το βάρος 

των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού που διατίθενται στην αγορά 

της ΕΕ καθώς και σχετικά µε τα ποσοστά 

συλλογής, προετοιµασίας της 

επαναχρησιµοποίησης , 

συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας 

για την επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων 

συσκευών κατά το δυνατόν , ανάκτησης ή 

ανακύκλωσης και εξαγωγής των ΑΗΗΕ 

που συλλέγονται σύµφωνα µε την παρούσα 

οδηγία, είναι απαραίτητες για τον έλεγχο 

της επίτευξης των στόχων της παρούσας 

οδηγίας. Για τους σκοπούς του 

υπολογισµού των ποσοστών συλλογής, θα 

πρέπει να αναπτυχθεί κοινή µέθοδος για 

τον υπολογισµό του βάρους του 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

ούτως ώστε να διευκρινίζεται, µεταξύ 
άλλων, ότι ο όρος αυτός περιλαµβάνει το 

(25) Οι πληροφορίες σχετικά µε το βάρος 

των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού που διατίθενται στην αγορά 

της ΕΕ καθώς και σχετικά µε τα ποσοστά 

συλλογής, προετοιµασίας της 

επαναχρησιµοποίησης , 

συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας 

για την επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων 

συσκευών κατά το δυνατόν , ανάκτησης ή 

ανακύκλωσης και εξαγωγής των ΑΗΗΕ 

που συλλέγονται σύµφωνα µε την παρούσα 

οδηγία, είναι απαραίτητες για τον έλεγχο 

της επίτευξης των στόχων της παρούσας 

οδηγίας. Για τους σκοπούς του 

υπολογισµού των ποσοστών συλλογής, θα 

πρέπει να αναπτυχθεί κοινή µέθοδος για 

τον υπολογισµό του βάρους του 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει µεταξύ 
άλλων να εξεταστεί, αν ο όρος αυτός 



 

 

 PE479.433/ 11 

 EL 

πραγµατικό βάρος ολόκληρου του 

εξοπλισµού στη µορφή κατά την οποία 

τίθεται στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων 

όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, 

των υποσυγκροτηµάτων, των εξαρτηµάτων 

και των αναλωσίµων, χωρίς να 

υπολογίζονται όµως η συσκευασία, οι 

ηλεκτρικές στήλες, οι οδηγίες χρήσης και 

τα εγχειρίδια. 

περιλαµβάνει το πραγµατικό βάρος 

ολόκληρου του εξοπλισµού στη µορφή 

κατά την οποία τίθεται στην αγορά, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

κατασκευαστικών στοιχείων, των 

υποσυγκροτηµάτων, των εξαρτηµάτων και 

των αναλωσίµων, χωρίς να υπολογίζονται 

όµως η συσκευασία, οι ηλεκτρικές στήλες, 

οι οδηγίες χρήσης και τα εγχειρίδια. 

 

Τροπολογία  12 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(27) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την κατάλληλη ροή 
πληροφοριών ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας τηρουµένων πλήρως των 
απαιτήσεων της εσωτερικής αγοράς, ήτοι 
της αποφυγής επανάληψης των 
απαιτήσεων στους παραγωγούς. 

(27) 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 
καταχωρήσεις σε µεµονωµένα κράτη 
µέλη. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 
υποχρεώνονται πλέον οι παραγωγοί να 
είναι εγκατεστηµένοι σε ένα κράτος µέλος 
προκειµένου να µπορούν να διαθέτουν 
ΗΗΕ στην αγορά του. Αντ’ αυτού θα 
πρέπει να αρκεί ο ορισµός νοµικού 
εκπροσώπου τους εγκατεστηµένου στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

Αιτιολόγηση 

Η πείρα από την εφαρµογή της ισχύουσας οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού έδειξε ότι η ύπαρξη διαφορετικών απαιτήσεων στια 27 κράτη µέλη έχει προκαλέσει 

υπέρµετρο γραφειοκρατικό φόρτο και απρόσµενο κόστος. Σύµφωνα µε την εκτίµηση αντικτύπου 

είναι δυνατή η αποφυγή κόστους γραφειοκρατίας σε ύψος 66 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. 

Συνεπώς, πρέπει να προωθηθούν η εναρµόνιση της καταχώρησης και της υποβολής στοιχείων 

καθώς και η διαλειτουργικότητα των εθνικών µητρώων, για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Επαναφορά της θέσης του ΕΚ. 
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Τροπολογία  13 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(28) Η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα πρέπει να απονέµεται στην 
Επιτροπή όσον αφορά την προσαρµογή 
των παραρτηµάτων ΙV, VII,VIII και ΙΧ 
και στην επιστηµονική και τεχνική 
πρόοδο και τη θέσπιση κανόνων 
συµπληρωµατικών των προβλεπόµενων 

στην παρούσα οδηγία όσον αφορά τις 

τεχνικές απαιτήσεις για συλλογή και την 

ισοδυναµία της επεξεργασίας αποβλήτων 

όταν αυτά µεταφέρονται εκτός της 

Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η 

Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 

προπαρασκευαστικού έργου της, 

περιλαµβανοµένων των διαβουλεύσεων σε 

επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, 

όταν ετοιµάζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συµβούλιο. 

(28) Θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξουσία για τη 
θέσπιση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη θέσπιση 
των µεταβατικών διατάξεων σχετικά µε 
τα ποσοστά συλλογής και τη µέθοδο 
προσδιορισµού του βάρους των 
αποβλήτων, τη θέσπιση κανόνων 
συµπληρωµατικών των προβλεπόµενων 

στην παρούσα οδηγία όσον αφορά τις 

τεχνικές απαιτήσεις για συλλογή και την 

ισοδυναµία της επεξεργασίας αποβλήτων 

όταν αυτά µεταφέρονται εκτός της 

Ένωσης, τις ελάχιστες απαιτήσεις και τη 
µεθοδολογία για τον υπολογισµό του 
επιπέδου των οικονοµικών εγγυήσεων, 
τον ορισµό των «AHHE πολύ µικρού 
όγκου» και των «µικροεπιχειρήσεων που 
λειτουργούν σε µικρή επιφάνεια», την 
προσαρµογή των παραρτηµάτων IV, VII, 
VIII και IX στην πρόοδο της τεχνικής και 
της επιστήµης, και τον καθορισµό 
λεπτοµερέστερων κανόνων επιθεώρησης 
και εποπτείας. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η 
Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 

προπαρασκευαστικού έργου της, 

περιλαµβανοµένων των διαβουλεύσεων σε 

επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, 

όταν ετοιµάζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συµβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Παράθεση όλων των νοµικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που καθορίζονται στην οδηγία. 

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 
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Τροπολογία  14 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 1 

 

Θέση του Συµβουλίου 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 

(ΑΗΗΕ), καθώς και µε τον περιορισµό των 

συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των 

πόρων και τη βελτίωση της 

αποδοτικότητάς 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 

(ΑΗΗΕ), καθώς και µε τον περιορισµό των 

συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των 

πόρων και τη βελτίωση της 

αποδοτικότητάς της, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η 
παρούσα οδηγία επιβάλλει σε όλους τους 
εµπλεκοµένους στον κύκλο ζωής ενός 
προϊόντος να βελτιώσουν τα 
περιβαλλοντικά τους πρότυπα, 
συµβάλλοντας έτσι στη βιώσιµη 
παραγωγή και ανάκτηση. 

Αιτιολόγηση 

Η παραποµπή στις αρχές που κατοχυρώνονται στην οδηγία πλαίσιο περί αποβλήτων (αρχές 

πρόληψης των αποβλήτων και ιεράρχηση των αποβλήτων) περιλαµβάνεται µόνο στην αιτιολογική 

σκέψη 6. ∆εδοµένου ότι η αρχική οδηγία περί ΑΗΗΕ έδινε έµφαση στην περιβαλλοντική δράση 

όλων των συµµετεχόντων, αυτό πρέπει να αναφέρεται κι εδώ ρητά. 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  15 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στον 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

(ΗΗΕ) ως εξής: 

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

µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3. 

(α) από ….* έως ...** (µεταβατική  
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περίοδος) στον ΗΗΕ που υπάγεται στις 
κατηγορίες του Παραρτήµατος Ι. Το 
Παράρτηµα ΙΙ περιέχει ενδεικτικό 
κατάλογο ΗΗΕ που υπάγονται στις 
κατηγορίες του Παραρτήµατος Ι. 

(β) από …***, έως τον ΗΗΕ που 
υπάγεται στις κατηγορίες του 
Παραρτήµατος III. Το Παράρτηµα IV 
περιέχει ενδεικτικό κατάλογο ΗΗΕ που 
υπάγονται στις κατηγορίες του 
Παραρτήµατος III. 

 

________  

* ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

 

** ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία-  6 
έτη από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας. 

 

** ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία - έξι έτη 
και µία ηµέρα από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

 

Αιτιολόγηση 

Ένα λεγόµενο «ανοικτό» πεδίο εφαρµογής οδηγεί σε µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, που είναι 

ένας από τους βασικούς στόχους της αναδιατύπωσης της οδηγίας, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει 

κατά βάση όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Η συγκέντρωση σε κατηγορίες οδήγησε 

σε διαφορετικές ερµηνείες στα κράτη µέλη, και τούτο θα πρέπει να αποφευχθεί. Επιπλέον, είναι 

δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη νέα προϊόντα, για τα οποία θα χρειαζόταν διαφορετικά 

αναθεώρηση της οδηγίας, προκειµένου να περιληφθούν στο πεδίο εφαρµογής. 

 

Τροπολογία  16 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό µέρος 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Κατά τη µεταβατική περίοδο που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε 

κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ: 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε 

κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ: 

Αιτιολόγηση 

Ως συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ο νοµοθέτης πρέπει παράλληλα µε το 

ανοικτό πεδίο εφαρµογής να ορίσει και τις εξαιρέσεις. 
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Τροπολογία  17 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 γα) εξοπλισµός σχεδιασµένος για 
αποστολή στο διάστηµα· 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις επιµέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόµενο, αλλάζει µόνο η θέση 

στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4). 

 

Τροπολογία  18 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 γβ) σταθερά βιοµηχανικά εργαλεία 
µεγάλης κλίµακας· 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις επιµέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόµενο, αλλάζει µόνο η θέση 

στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4). 

 

Τροπολογία  19 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 γγ) µόνιµες εγκαταστάσεις µεγάλης 
κλίµακας, µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις 
φωτισµού και τις φωτοβολταϊκές 
µονάδες· 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να προβλέπεται εξαίρεση για τις σταθερές εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, 

κάποια µέρη των εγκαταστάσεων αυτών, ωστόσο, θα πρέπει να παραµείνουν στο πεδίο 

εφαρµογής της οδηγίας. Τούτο αφορά ιδιαίτερα τις εγκαταστάσεις φωτισµού και τις 

φωτοβολταϊκές µονάδες, που µπορεί να πωλούνται ξεχωριστά από την όλη εγκατάσταση και ο 
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κατασκευαστής τους δεν γνωρίζει κατ’ ανάγκη ποια θα είναι η τελική χρήση τους. 

 

Τροπολογία  20 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ δ (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 γδ) µέσα µεταφοράς ανθρώπων ή 
εµπορευµάτων, πλην των ηλεκτρικών 
δίτροχων οχηµάτων τα οποία δεν είναι 
εγκεκριµένου τύπου· 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις επιµέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόµενο, αλλάζει µόνο η θέση 

στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4). 

 

Τροπολογία  21 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ ε (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις επιµέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόµενο, αλλάζει µόνο η θέση 

στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4). 

 

Τροπολογία  22 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ στ (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 γστ) εξοπλισµός που προορίζεται 
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης, και διατίθεται µόνο από 
επιχείρηση σε επιχείρηση· 
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Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις επιµέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόµενο, αλλάζει µόνο η θέση 

στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4). 

 

Τροπολογία  23 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ ζ (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 γζ) ιατρικά βοηθήµατα και ιατρικά 
βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη 
διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω 
βοηθήµατα αναµένεται να καταστούν 
µολυσµατικά πριν από το τέλος του 
κύκλου ζωής τους, και ενεργά 
εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα· 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις επιµέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόµενο, αλλάζει µόνο η θέση 

στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4). 

 

Τροπολογία  24 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Πέραν του εξοπλισµού που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, από την …* η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε 
κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ: 

∆ιαγράφεται 

(α) εξοπλισµός σχεδιασµένος για 
αποστολή στο διάστηµα· 

 

(β) σταθερά βιοµηχανικά εργαλεία 
µεγάλης κλίµακας 

 

(β) µόνιµες εγκαταστάσεις µεγάλης 
κλίµακας· 

 

(δ) µέσα µεταφοράς ανθρώπων ή 
εµπορευµάτων, πλην των ηλεκτρικών 
δίτροχων οχηµάτων τα οποία δεν είναι 
εγκεκριµένου τύπου· 
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(ε) µη οδικά κινητά µηχανήµατα που 
προορίζονται αποκλειστικά για 
επαγγελµατική χρήση· 

 

(στ) ειδικός εξοπλισµός σχεδιασµένος 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
έρευνας και ανάπτυξης που διατίθεται 
µόνο µεταξύ επιχειρήσεων· 

 

(ζ) ιατρικά βοηθήµατα και ιατρικά 
βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη 
διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω 
βοηθήµατα αναµένεται να καταστούν 
µολυσµατικά πριν από το τέλος του 
κύκλου ζωής και ενεργά εµφυτεύσιµα 
ιατρικά βοηθήµατα 

 

________  

* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: έξι έτη 
και µία ηµέρα από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 

 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι το πεδίο εφαρµογής είναι ανοικτό, ο νοµοθέτης πρέπει παράλληλα να ορίσει 

κατάλογο εξαιρέσεων. Όσον αφορά τις επιµέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόµενο, 

αλλάζει µόνο η θέση στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 3). 

 

Τροπολογία  25 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

5. Το αργότερο στις …* η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει το πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, στοιχείο β, 
συµπεριλαµβανοµένων των παραµέτρων 
για τη διάκριση µεγάλου και µικρού 
εξοπλισµού στο Παράρτηµα ΙΙΙ, και θα 
υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Η έκθεση 

θα συνοδεύεται από νοµοθετική πρόταση, 

εφόσον απαιτείται. 

5. Το αργότερο στις …*, και στη συνέχεια 
ανά πενταετία, η Επιτροπή επανεξετάζει 
το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας 

και υποβάλλει σχετική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο. Η έκθεση θα συνοδεύεται από 
νοµοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται. 

________ _______ 

* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: τρία έτη 
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

* Πέντε έτη από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  26 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(δ) «µη οδικά κινητά µηχανήµατα που 

διατίθενται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση»: µηχανήµατα µε 

ενσωµατωµένη πηγή ενέργειας, η 

λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε 

κινητικότητα είτε συνεχή ή ηµισυνεχή 

κίνηση µεταξύ µιας σειράς σταθερών 

σηµείων εργασίας κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών 

δ) «Μη οδικά κινητά µηχανήµατα»: 

µηχανήµατα η λειτουργία των οποίων 

απαιτεί είτε κινητικότητα στη διάρκεια 
της εργασίας είτε συνεχή ή ηµισυνεχή 
κίνηση µεταξύ µιας σειράς σταθερών 

σηµείων εργασίας, ή τα οποία 
χρησιµοποιούνται µεν χωρίς µετακίνηση 
αλλά µπορεί να είναι εφοδιασµένα µε 
µέσα που επιτρέπουν την ευκολότερη 
µετακίνησή τους από ένα σηµείο στο 
άλλο· 

Αιτιολόγηση 

Μηχανήµατα που είναι κατασκευασµένα µε τον ίδιο τρόπο, πανοµοιότυπα όσον αφορά τα υλικά 

και τη λειτουργία, και διαφέρουν µόνο ως προς το αν χρειάζονται καλώδιο ή διαθέτουν δική τους 

πηγή ενέργειας δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται διαφορετικά. Επιπλέον ορισµένες παραγωγικές 

διαδικασίες επιβάλλουν τη µετακίνηση των χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων προκειµένου να 

λειτουργήσει σωστά η αλυσίδα παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όµως, τα 
µηχανήµατα αυτά δεν µετακινούνται. 

 

Τροπολογία  27 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(στ) «Παραγωγός»: οιοδήποτε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια 

τεχνική πωλήσεων χρησιµοποιεί, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας σύµφωνα µε την οδηγία 

97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, 

για την προστασία των καταναλωτών κατά 

τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, το οποίο: 

στ) «Παραγωγός»: οιοδήποτε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια 

τεχνική πωλήσεων χρησιµοποιεί, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας σύµφωνα µε την οδηγία 

97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, 

για την προστασία των καταναλωτών κατά 

τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, το οποίο: 
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(i) είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος 
και κατασκευάζει ΗΗΕ µε την επωνυµία ή 

το εµπορικό σήµα του ή αναθέτει τον 

σχεδιασµό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον 

οποίο θέτει στην αγορά µε την επωνυµία ή 

το εµπορικό σήµα του εντός της 

επικράτειας του εν λόγω κράτους µέλους, 

i) είναι εγκατεστηµένο στην Ένωση και 
κατασκευάζει ΗΗΕ µε την επωνυµία ή το 

εµπορικό σήµα του ή αναθέτει τον 

σχεδιασµό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον 

οποίο θέτει στην αγορά µε την επωνυµία ή 

το εµπορικό σήµα του εντός της Ένωσης, 

(ii) είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος 
και µεταπωλεί εντός της επικράτειας του 
εν λόγω κράτους µέλους µε την επωνυµία 
ή το εµπορικό σήµα του εξοπλισµό 

παραγόµενο από άλλους προµηθευτές, 

όπου ο µεταπωλητής δεν θεωρείται 

«παραγωγός» εφόσον η µάρκα του 

παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισµό 

σύµφωνα µε το σηµείο i), 

ii) είναι εγκατεστηµένο στην Ένωση και 
µεταπωλεί εντός του εδάφους της Ένωσης 
µε την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του 

εξοπλισµό παραγόµενο από άλλους 

προµηθευτές, όπου ο µεταπωλητής δεν 

θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η µάρκα 

του παραγωγού αναγράφεται στον 

εξοπλισµό σύµφωνα µε το σηµείο i), 

iii) είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος 
και διαθέτει στην αγορά του εν λόγω 
κράτους µέλους, σε επαγγελµατική βάση, 
ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος 
µέλος, 

iii) είναι εγκατεστηµένο στην Ένωση και 
διαθέτει στην αγορά της Ένωσης, σε 
επαγγελµατική βάση, ΗΗΕ από τρίτη 

χώρα. 

(iv) πωλεί ΗΗΕ µέσω επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως απευθείας σε ιδιωτικά 

νοικοκυριά ή χρήστες, πλην των ιδιωτικών 

νοικοκυριών σε κράτος µέλος, και είναι 

εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος ή 

σε τρίτη χώρα. 

iv) πωλεί ΗΗΕ µέσω επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως απευθείας σε ιδιωτικά 

νοικοκυριά ή χρήστες, πλην των ιδιωτικών 

νοικοκυριών σε κράτος µέλος, και είναι 

εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος ή 

σε τρίτη χώρα. 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση αντικτύπου της Επιτροπής η εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται µε τη 

µείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης θα ανέλθει σε 66 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, αν 

επιλεγεί η προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η άµεση πώληση αποτελεί σηµαντική πτυχή του 

συγκεκριµένου θέµατος και θα πρέπει εποµένως να εξεταστεί πιο προσεκτικά. Κι εδώ, ωστόσο, 

χρειάζεται ευρωπαϊκή προσέγγιση: οι παραγωγοί θα πρέπει να υποχρεώνονται να καταχωρούνται 

µία φορά. Η τροπολογία στο άρθρο 17 καλύπτει τα σηµεία αυτά. Το Κοινοβούλιο ζητεί τη 

διευκόλυνση της πώλησης ΗΗΕ από απόσταση (ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο [2010/2012(INI]). 

 

Τροπολογία  28 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο ι 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(ι) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε 

προσφορά προϊόντος για διανοµή, 

ι) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε 

προσφορά προϊόντος για διανοµή, 
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κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κράτους 
µέλους στο πλαίσιο εµπορικής 
δραστηριότητας, είτε επί πληρωµή είτε 

δωρεάν. 

κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή 
αγορά στο πλαίσιο εµπορικής 

δραστηριότητας, είτε επί πληρωµή είτε 

δωρεάν. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισµός της διάθεσης στην αγορά σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται υψηλό γραφειοκρατικό φόρτο 

και κόστος, που αποβαίνουν σε βάρος της ελευθερίας της εσωτερικής αγοράς. Σύµφωνα µε την 

εκτίµηση αντικτύπου της Επιτροπής η εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται µε τη µείωση της 

γραφειοκρατικής επιβάρυνσης θα ανέλθει σε 66 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, αν επιλεγεί η 

προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  29 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(ια) «∆ιάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 

κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί 

στην αγορά εντός της επικράτειας 
κράτους µέλους σε επαγγελµατική βάση  

ια) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 

κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί 

στην αγορά της Ένωσης σε 
επαγγελµατική βάση· 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισµός της διάθεσης στην αγορά σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται υψηλό γραφειοκρατικό φόρτο 

και κόστος, που αποβαίνουν σε βάρος της ελευθερίας της εσωτερικής αγοράς. Σύµφωνα µε την 

εκτίµηση αντικτύπου της Επιτροπής η εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται µε τη µείωση της 

γραφειοκρατικής επιβάρυνσης θα ανέλθει σε 66 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, αν επιλεγεί η 

προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  30 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ιβ 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(ιβ) «Αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, 

µηχανικός, χηµικός ή µεταλλουργικός 

χειρισµός που έχει ως αποτέλεσµα, να 

περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι 

επικίνδυνες ουσίες, τα µείγµατα και τα 

κατασκευαστικά στοιχεία ως 

αναγνωρίσιµη ροή ή αναγνωρίσιµο τµήµα 

ροής. Μια ουσία, ένα µείγµα ή ένα 

ιβ) «Αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, 

µηχανικός, χηµικός ή µεταλλουργικός 

χειρισµός κατά τον οποίο, στο τέλος της 
επεξεργασίας, περιορίζονται σε κλειστό 
περιβάλλον οι επικίνδυνες ουσίες, τα 

µείγµατα και τα κατασκευαστικά στοιχεία 

ως αναγνωρίσιµη ροή ή αναγνωρίσιµο 

τµήµα ροής. Μια ουσία, ένα µείγµα ή ένα 



 

 

 PE479.433/ 22 

 EL 

συστατικό είναι αναγνωρίσιµο εάν υπάρχει 

δυνατότητα παρακολούθησής του για να 

αποδειχθεί η ασφαλής για το περιβάλλον 

επεξεργασία. 

συστατικό είναι αναγνωρίσιµο εάν υπάρχει 

δυνατότητα παρακολούθησής του για να 

αποδειχθεί η ασφαλής για το περιβάλλον 

επεξεργασία. 

Αιτιολόγηση 

∆εν πρέπει να καθορίζεται στην οδηγία το χρονικό σηµείο στο οποίο αφαιρούνται οι ουσίες. Το 

σηµαντικό είναι να αφαιρούνται και µε τον τρόπο αυτό να βελτιστοποιείται το αποτέλεσµα για το 

περιβάλλον. Ορισµένες ουσίες πρέπει να αφαιρούνται ως αναγνωρίσιµο τµήµα ροής, και τούτο 

µπορεί να γίνει µόνο σε προχωρηµένο στάδιο της επεξεργασίας και όχι ήδη από την αρχή. Ο 

καθορισµός του χρονικού σηµείου κατά το οποίο πρέπει να αφαιρούνται οι ουσίες θα έβλαπτε την 

ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζεται η αρχική πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  31 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 ιε α) «µικρές συσκευές»: συσκευές που 
κανονικά µεταφέρονται και που κανονικά 
δεν προορίζονται να παραµείνουν στη 
θέση στην οποία χρησιµοποιούνται για 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· 

Αιτιολόγηση 

Χρησιµοποιείται και εδώ ο ορισµός των «µικρών συσκευών» από το παράρτηµα ΙΑ της θέσης του 

Κοινοβουλίου. Ο ορισµός αυτός είναι αναγκαίος για το άρθρο 5 παράγραφος 1 και για το άρθρο 

7 παράγραφος 6. 

 

Τροπολογία  32 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε β (νέο) 

 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 ιε β) «µεγάλες συσκευές»: όλες οι 
συσκευές που δεν είναι κανονικά κινητές 
ή που προορίζονται να παραµείνουν στη 
θέση λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους. 
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Τροπολογία  33 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της 

ενωσιακής νοµοθεσίας για το σχεδιασµό 

προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της 

οδηγίας 2009/125/ΕΚ, τα κράτη µέλη 

ενθαρρύνουν τη συνεργασία παραγωγών 

και ανακυκλωτών και τη λήψη µέτρων που 

προάγουν τον σχεδιασµό και την 

παραγωγή ΗΗΕ µε κύριο σκοπό να 

διευκολυνθούν η επαναχρησιµοποίηση, η 

αποσυναρµολόγηση και η ανάκτηση των 

ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων και των υλικών τους. 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. 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της 

ενωσιακής νοµοθεσίας για το σχεδιασµό 

προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της 

οδηγίας 2009/125/ΕΚ, τα κράτη µέλη 

ενθαρρύνουν τη συνεργασία παραγωγών 

και ανακυκλωτών και τη λήψη µέτρων που 

προάγουν τον σχεδιασµό και την 

παραγωγή ΗΗΕ 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 τη 
εύρυθµη 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. 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. 

Αιτιολόγηση 

Η φιλοπεριβαλλοντική σχεδίαση προϊόντων που προκαλούν κατανάλωση ενέργειας έχει σηµασία 

για την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων αλλά και για την απλούστερη 

επαναχρησιµοποίηση, αποσυναρµολόγηση και ανάκτηση. Η συµπερίληψη της ανακύκλωσης στη 

διαδικασία σχεδίασης µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση και βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης. Με 

τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται η απλούστευση της αποσυναρµολόγησης, η βελτίωση της 

ανακυκλωσιµότητας, η µείωση των επικίνδυνων ουσιών και η ανάκτηση δευτερογενών υλικών. 
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Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  34 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου 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 ανταλλαγής 

θερµότητας ο οποίος περιέχει ουσίες που 

καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα 

αέρια του θερµοκηπίου και λαµπτήρων 
φθορισµού που περιέχουν υδράργυρο. 

1. Για την επίτευξη υψηλού βαθµού 
χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ και την 
εξασφάλιση της ορθής επεξεργασίας κάθε 
τύπου ΑΗΗΕ, ιδίως και κατά 
προτεραιότητα εναλλακτών θερµότητας, ο 

οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν 

το όζον και φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου, 

λαµπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, 

φωτοβολταϊκών συλλεκτών και µικρών 
συσκευών, συµπεριλαµβανοµένων µικρών 
συσκευών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν ότι όλα τα ΑΗΗΕ 
συλλέγονται χωριστά και δεν 
αναµιγνύονται µε ογκώδη ή µη 
διαχωρισµένα οικιακά απορρίµµατα. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να εξασφαλιστεί η ξεχωριστή συλλογή του συνόλου των ΑΗΗΕ και όχι υψηλού ποσοστού 

τους. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συλλογή των ψυγείων και των καταψυκτών, αλλά και 

όλων των λαµπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, όπως επίσης των φωτοβολταϊκών συλλεκτών 

και των µικρών συσκευών. Οι τελευταίες περιέχουν συχνά επικίνδυνες ουσίες αλλά και χρήσιµα 

δευτερογενή υλικά, δυστυχώς όµως καταλήγουν συχνά, παράνοµα, στα οικιακά απορρίµµατα. Θα 

πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα στη χωριστή συλλογή των φωτοβολταϊκών συλλεκτών, 

λόγω του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και χρήσιµα 

δευτερογενή υλικά. 

 

Τροπολογία  35 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Προς τούτο, τα κράτη µέλη µπορούν να 
απαιτούν από τα συστήµατα ή τις 
εγκαταστάσεις συλλογής, κατά 
περίπτωση, να προβλέπουν διαχωρισµό 

Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η 
επαναχρησιµοποίηση ολόκληρων 
συσκευών, τα κράτη µέλη µεριµνούν 
επίσης ώστε τα συστήµατα συλλογής να 
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στα σηµεία συλλογής του ΑΗΕΕ που 
προετοιµάζεται για επαναχρησιµοποίηση 
από άλλα, χωριστά συλλεγόµενα ΑΗΕΕ, 

σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε τα ΑΗΗΕ 
που πρέπει να προετοιµαστούν για 
επαναχρησιµοποίηση να είναι δυνατόν 
πριν µεταφερθούν στις θέσεις συλλογής 
να διαχωρίζονται από τα άλλα, χωριστά 
συλλεγόµενα ΑΗΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η χωριστή συλλογή του επαναχρησιµοποιήσιµου εξοπλισµού είναι αναγκαία προκειµένου να 

εφαρµοστεί και στην ειδική αυτή οδηγία η ιεραρχία αποβλήτων, συναρτάται δε µε ειδικό ποσοστό 

επαναχρησιµοποίησης στο άρθρο 11. Η επαναχρησιµοποίηση είναι δυνατή στην πράξη µόνο αν ο 

επαναχρησιµοποιήσιµος εξοπλισµός διαχωρίζεται υποχρεωτικά, το νωρίτερο δυνατόν, από τα 

υπόλοιπα ΑΗΗΕ. 

 

Τροπολογία  36 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου 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, το οποίο 
υπολογίζεται µε βάση το συνολικό βάρος 
των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στη 
διάρκεια δεδοµένου έτους στο οικείο 
κράτος µέλος σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 
6, εκφραζόµενο ως επί τοις εκατό 
ποσοστό του µέσου βάρους του ΗΗΕ που 
διατέθηκε στην αγορά κατά την 
προηγούµενη τριετία στο εν λόγω κράτος 
µέλος. Ελάχιστο ποσοστό συλλογής 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση και 
αυξάνεται από 45% στο έτος αναφοράς 
…. *σε 65% στο έτος αναφοράς ….** 
Μέχρι τις …***, θα εξακολουθήσει να 
ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής 
ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης τουλάχιστον 
τεσσάρων χιλιόγραµµων κατά µέσο όρο 
ανά κάτοικο ανά έτος. 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 

παράγραφος 1, κάθε κράτος µέλος 
µεριµνά ώστε, από το 2016, να συλλέγεται 
κατ’ ελάχιστο το 85 % των ΑΗΗΕ που 
παράγονται στην επικράτειά του. 

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

 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η 
ποσότητα των συλλεγοµένων ΑΗΗΕ να 
αυξάνεται σταδιακά από το …** έως το 
2016. 

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

 Οι στόχοι συλλογής επιτυγχάνονται σε 
ετήσια βάση. 

 Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή βελτιωµένα σχέδια συλλογής, 
το αργότερο στις …** 

_______ _______ 

* ΕΕ: να εισαχθεί έτος: 4 έτη από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

* η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

** ΕΕ: να εισαχθεί έτος: 8 έτη από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

** 18 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας 

** ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 1η 
Ιανουαρίου του έτους 4 έτη από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

 

Αιτιολόγηση 

 

∆εν µπορεί να αναλάβουν οι παραγωγοί την ευθύνη για τις προσπάθειες να επιτευχθεί υψηλό 

ποσοστό συλλογής, δεδοµένου ότι δεν έχουν καµιά επιρροή στους άλλους παράγοντες της 

συλλογής ΑΗΗΕ. Ο παραγωγός δεν είναι νοµικό πρόσωπο που µπορεί να επιτύχει συνολικό 

στόχο συλλογής. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να πατάξουν τις παράνοµες αποστολές. Το 

ποσοστό συλλογής θα πρέπει να καθορίζεται µε βάση την ποσότητα των παραγόµενων 

αποβλήτων και όχι το άσχετο στοιχείο του αριθµού νέων συσκευών. Πρέπει να ληφθεί κατάλληλα 

υπόψη ο κύκλος ζωής των προϊόντων στα κράτη µέλη. Η οδηγία λαµβάνει συνεπώς υπόψη τις µη 

κορεσµένες αγορές και τις συσκευές µε µακρά διάρκεια ζωής (φωτοβολταϊκές µονάδες). 
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Τροπολογία  37 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Προκειµένου να κρίνουν κατά πόσον 

έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό 

συλλογής, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν 

ότι οι πληροφορίες για ΑΗΗΕ τα οποία 

συλλέγονται χωριστά όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5, κοινοποιούνται στα κράτη 
µέλη. 

2. Προκειµένου να κρίνουν κατά πόσον 

έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό 

συλλογής, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν 

ότι οι αντίστοιχοι συµµετέχοντες σε κάθε 
κράτος µέλος λαµβάνουν δωρεάν και 
σύµφωνα µε το άρθρο 16, σε ετήσια 
βάση, πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ τα 
οποία: 

 – έχουν προετοιµαστεί για 
επαναχρησιµοποίηση ή έχουν σταλεί σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας από 
οιονδήποτε συµµετέχοντα, 

 – έχουν µεταφερθεί στις 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. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη του στόχου συλλογής και πρέπει να δηλώνουν τις 

συλλεγόµενες ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 παράγραφος 5. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να τους κοινοποιούνται όλες οι 

ποσότητες που συλλέγονται χωριστά. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες αφορούν 

τις συνολικές ποσότητες, λαµβάνονται δε υπόψη, για παράδειγµα, και οι ποσότητες που 

µεταφέρονται απευθείας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 
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Τροπολογία  38 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Λετονία ,η 
Λιθουανία η Ουγγαρία, η Μάλτα, η 
Πολωνία, η Ρουµανία και η Σλοβακία, 
µπορούν, λόγω ελλείψεων στην 
απαραίτητη υποδοµή και χαµηλού 
επιπέδου κατανάλωσης ΗΗΕ, να 
αποφασίσουν: 

∆ιαγράφεται 

α) να επιτύχουν, το αργότερο στις …*, 
στόχο συλλογής κάτω του 45% αλλά 
ανώτερο του 40% του µέσου βάρους του 
ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά 
την προηγούµενη τριετία και 

 

β) να αναβάλουν την επίτευξη των 
ποσοστών συλλογής της παραγράφου 1 
έως την ηµεροµηνία της επιλογής τους, 
το αργότερο, όµως, έως την …**. 

 

_______  

* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 4 έτη από 
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

 

** ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 10 έτη 
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

 

Αιτιολόγηση 

Με τη µέθοδο υπολογισµού του Κοινοβουλίου, που χρησιµοποιεί ως µέτρο τα απόβλητα, εκλείπει 

η ανάγκη για µέτρα σε εθνικό επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι τα απόβλητα που παράγονται 

πραγµατικά στο κράτος µέλος είναι καθοριστικό στοιχείο και οι κύκλοι παραγωγής, που µπορεί 

να διαφέρουν στα κράτη µέλη, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη.  

 

Τροπολογία  39 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει, µε 
εκτελεστικές πράξεις, περαιτέρω 
µεταβατική ρύθµιση προκειµένου να 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να θεσπίζει µε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 20, 
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αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες ενός 
κράτους µέλους να εκπληρώσει τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1 συνεπεία 
ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύµφωνα µε την διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 

µεταβατικές διατάξεις για το διάστηµα 
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015, για την 
αντιµετώπιση δυσχερειών που 
αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη όσον 
αφορά την τήρηση των ποσοστών που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 συνεπεία 
ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών. 

Αιτιολόγηση 

Για τη µεταβατική περίοδο έως την εφαρµογή της νέας βάσης υπολογισµού «δηµιουργούµενα 

ΑΗΗΕ», πρέπει να είναι δυνατή η παρέκκλιση από τα ποσοστά συλλογής. Τούτο πρέπει να 

επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεδοµένου ότι ιδιαίτερα τα νέα κράτη µέλη µπορεί να 

αντιµετωπίσουν δυσκολίες στην επίτευξη του στόχου των τεσσάρων κιλών, λόγω ειδικών εθνικών 

συνθηκών. Γι’ αυτό πρέπει ωστόσο να χρησιµοποιούνται κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, διότι αυτές 

οι µεταβατικές διατάξεις τροποποιούν τη βασική νοµική πράξη. 

 

Τροπολογία  40 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

5. Προκειµένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι 
όροι για την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου, καθορίζεται από την Επιτροπή, 
µε εκτελεστικές πράξεις, κοινή 
µεθοδολογία για τον υπολογισµό του 
συνολικού βάρους του ΗΗΕ που 
διατίθεται στην εθνική αγορά. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύµφωνα µε την διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 

5. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, 
η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 20, για τον 
καθορισµό κοινής µεθοδολογίας 
προσδιορισµού των ποσοτήτων 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 ποσοστών 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. 

Αιτιολόγηση 

Η µέθοδος υπολογισµού έχει µεγάλη σηµασία για τον στόχο συλλογής και συµπληρώνει 

αντίστοιχα τη βασική νοµική πράξη. Συνεπώς, πρέπει να επιλεγεί η µέθοδος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

 

Τροπολογία  41 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 
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Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής 

συνοδευόµενη, εφόσον ενδείκνυται, από 

πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο επανεξετάζουν, το αργότερο 

στις …*, το ποσοστό συλλογής 45% και 
τη σχετική ηµεροµηνία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον 

πιθανό καθορισµό στόχων χωριστής 

συλλογής για µία ή περισσότερες 

κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ ειδικά 

για εξοπλισµό ανταλλαγής θερµότητας και 

για λαµπτήρες που περιέχουν υδράργυρο. 

6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής 

συνοδευόµενη, εφόσον ενδείκνυται, από 

πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο επανεξετάζουν, το αργότερο 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 το ποσοστό 
συλλογής και τις προθεσµίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

αποβλέποντας και στον καθορισµό στόχων 

χωριστής συλλογής για µία ή περισσότερες 

κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ ειδικά 

για φωτοβολταϊκές µονάδες, για 
εναλλάκτες θερµότητας, για φωτιστικά, 
συµπεριλαµβανοµένων λαµπτήρων 
φωτισµού, και για µικρές συσκευές, 
συµπεριλαµβανοµένων εξοπλισµού 
πληροφορικής και επικοινωνιών. 

_________  

* ΕΕ: 3 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι φωτοβολταϊκές µονάδες είναι ένα πολύ συγκεκριµένο είδος ΗΗΕ. ∆ιαφέρουν εντελώς από τις 

άλλες µεγάλες συσκευές και απαιτούν ιδιαίτερο σύστηµα συλλογής για σωστή ανακύκλωση. Θα 

πρέπει εποµένως η Επιτροπή να ορίσει ειδικό στόχο για τις φωτοβολταϊκές µονάδες, αντί να τις 

εντάσσει στον γενικότερο στόχο συλλογής. (Νέα τροπολογία, σε συνέχεια της ένταξης των 

φωτοβολταϊκών µονάδων στο πεδίο εφαρµογής από το Συµβούλιο). 

 

Τροπολογία  42 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

7. Με βάση έκθεση της Επιτροπής 
συνοδευόµενη, εφόσον ενδείκνυται, από 
νοµοθετική πρόταση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
επανεξετάζουν, το αργότερο στις ….*, , 
το ποσοστό συλλογής 65% και τη σχετική 
προθεσµία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 προκειµένου, επίσης, να 
καθορισθούν και ενδεχόµενοι στόχοι 
χωριστής συλλογής για µία ή 

∆ιαγράφεται 
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περισσότερες κατηγορίες του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

_______  

* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 7 έτη από 
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

 

Αιτιολόγηση 

Ο έλεγχος των ποσοστών συλλογής και των προθεσµιών, καθώς και των ποσοστών ξεχωριστής 

συλλογής προβλέπεται ήδη µε την τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 6.  

 

 

Τροπολογία  43 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου 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, κατά περίπτωση. 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 VΙΙΙ. 

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 

VΙΙΙ. 

Αιτιολόγηση 

Οι βέλτιστες διαθέσιµες τακτικές είναι πάντα σκόπιµες και πρέπει να υποστηρίζονται, 

προκειµένου να βελτιωθεί η ανακύκλωση και να δηµιουργηθούν κίνητρα για καινοτοµία στη 

συλλογή και την επεξεργασία. Ο περιορισµός που θέτει το κείµενο του Συµβουλίου λόγω των 

διαφορών στο κόστος θα µπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
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Τροπολογία  44 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που θα 

θεσπισθούν σύµφωνα µε το άρθρο 20 για 

να τροποποιήσει το Παράρτηµα VΙΙ ώστε 

να συµπεριληφθούν σε αυτό και άλλες 

τεχνολογίες επεξεργασίας που 

διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος και, εφόσον απαιτείται, να 
καθορίζονται, εντός της διαδικασίας 
επεξεργασίας, τα βήµατα σύµφωνα µε τα 
οποία θα πρέπει να γίνεται η αφαίρεση 
του ουσιών, των µειγµάτων και των 
κατασκευαστικών στοιχείων. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που θα 

θεσπισθούν σύµφωνα µε το άρθρο 20 για 

να τροποποιήσει το Παράρτηµα VΙΙ ώστε 

να συµπεριληφθούν σε αυτό και άλλες 

τεχνολογίες επεξεργασίας που 

διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος. 

Αιτιολόγηση 

∆εν θα πρέπει να προκαθορίζεται το χρονικό σηµείο της αφαίρεσης ουσιών κ.λπ., δεδοµένου ότι 

τούτο θα εµπόδιζε την τεχνική καινοτοµία. Το σηµαντικό είναι να αφαιρούνται τα υλικά σύµφωνα 

µε το παράρτηµα ΙΙ και µε τον τρόπο αυτό να βελτιστοποιείται το αποτέλεσµα για το περιβάλλον. 

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης θα εµποδιζόταν από τον προκαθορισµό του 

χρονικού σηµείου της αφαίρεσης. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζεται η αρχική πρόταση της 

Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  45 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα 

το κατά πόσον είναι αναγκαίο να 

τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που 

αφορούν τις πλακέτες τυπωµένων 

κυκλωµάτων για κινητά τηλέφωνα και τις 

οθόνες υγρών κρυστάλλων. 

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα 

το κατά πόσον είναι αναγκαίο να 

τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που 

αφορούν τις πλακέτες τυπωµένων 

κυκλωµάτων για κινητά τηλέφωνα και τις 

οθόνες υγρών κρυστάλλων. Η Επιτροπή 
αξιολογεί κατά πόσο είναι αναγκαίο να 
γίνουν τροποποιήσεις του παραρτήµατος 
VII προκειµένου να συµπεριληφθεί η 
επεξεργασία των σχετικών νανοϋλικών. 
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Αιτιολόγηση 

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, 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. Είναι προτιµότερο να αξιολογηθεί η κατάσταση για να διαπιστωθεί τι 

ενέργειες απαιτούνται, αντί να εθελοτυφλούµε. Η παρούσα τροπολογία είναι συνεπής προς τη 

θέση του ΕΚ για τις κανονιστικές πτυχές των νανοϋλικών, του 2009. (Επαναφορά της 

τροπολογίας 102 από την πρώτη ανάγνωση.) 

 

Τροπολογία  46 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – τρίτο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Η Επιτροπή αναπτύσσει ελάχιστα 
πρότυπα για την επεξεργασία, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάκτησης, 
της ανακύκλωσης και της προετοιµασίας 
για επαναχρησιµοποίηση, ΑΗΗΕ, µε 
βάση το άρθρο 27 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ, µέχρι την …* 

Η Επιτροπή, το αργότερο στις ...*, ζητεί 
από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης να αναπτύξουν και να 
εγκρίνουν ευρωπαϊκά πρότυπα για τη 
συλλογή, αποθήκευση, µεταφορά, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή 
των ΑΗΗΕ καθώς και την προετοιµασία 
τους για επαναχρησιµοποίηση. Τα εν 
λόγω πρότυπα αντικατοπτρίζουν την 
εξέλιξη της τεχνικής. 

 Στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσιεύεται 
παραποµπή στα εναρµονισµένα πρότυπα . 

 Η συλλογή, αποθήκευση, µεταφορά, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή 
των ΑΗΗΕ καθώς και η προετοιµασία 
τους για επαναχρησιµοποίηση 
πραγµατοποιούνται στη βάση µιας 
προσέγγισης µε γνώµονα τη διατήρηση 
των πρώτων υλών και αποσκοπούν στην 
ανακύκλωση των πολύτιµων πόρων που 
περιέχονται στον ΗΗΕ ώστε να 
εξασφαλιστεί η βελτίωση της προσφοράς 
βασικών προϊόντων στην Ένωση. 

_______ _______ 

* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 6 έτη από 
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

* 6 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 
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Αιτιολόγηση 

Το Συµβούλιο παραπέµπει στην οδηγία για τα απόβλητα και στη διαδικασία επιτροπολογίας. Η 

παλιά διαδικασία επιτροπολογίας δεν εφαρµόζεται πλέον, µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ούτε η 

νέα διαδικασία προσφέρει την ευελιξία που έχει η ανάπτυξη προτύπων από οργανισµούς 

τυποποίησης, οι οποίοι µπορούν να επανεξετάζουν σε τακτική βάση τα πρότυπα και να τα 

προσαρµόζουν αν χρειαστεί µε τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις. Η διαδικασία αυτή είναι 

συντοµότερη. 

 

Τροπολογία  47 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 και 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Η επεξεργασία µπορεί επίσης να 

εκτελείται εκτός του αντιστοίχου κράτους 

µέλους ή της Ένωσης, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ µεταφέρονται 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της 
Ένωσης1. 

1. Η επεξεργασία µπορεί επίσης να 

εκτελείται εκτός του αντιστοίχου κράτους 

µέλους ή της Ένωσης, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ µεταφέρονται 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 
1013/2006 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 αποβλήτων1. 

2. ΑΗΗΕ που εξάγονται από την ΕΕ 

υπολογίζονται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 

11 της παρούσας οδηγίας µόνον εφόσον, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της 
Ένωσης ο εξαγωγέας µπορεί να αποδείξει 
ότι η επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε υπό 

συνθήκες ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 

2. ΑΗΗΕ που εξάγονται από την ΕΕ 

υπολογίζονται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 

11 της παρούσας οδηγίας µόνον εφόσον, 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 
1013/2006 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1418/2007, ο εξαγωγέας µπορεί να 
αποδείξει ότι η επεξεργασία 

πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες 

ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 

_______ _______ 

1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. 
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1418/2007 της 
Επιτροπής, της 29ης Νοεµβρίου 2007, 
σχετικά µε την εξαγωγή για αξιοποίηση 

1 ΕΕ L 316 της 4.12.2007, σ. 6. 
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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 (ΕΕ L 316, 
4.12.2007, σ. 6). 

Αιτιολόγηση 

∆εν τροποποιείται το περιεχόµενο, αλλά αποσαφηνίζεται από νοµική άποψη το κείµενο. Το 

κείµενο µεταφέρεται από την υποσηµείωση στο σώµα του κειµένου. 

 

Τροπολογία  48 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
πράξεις κατ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε 

το άρθρο 20 θεσπίζοντας λεπτοµερείς 

κανόνες που συµπληρώνουν εκείνους της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και 

ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση 

των ισοδυνάµων συνθηκών. 

3. Η Επιτροπή εκδίδει, το αργότερο έως 
τις …*, πράξεις κατ εξουσιοδότηση 
σύµφωνα µε το άρθρο 20 θεσπίζοντας 

λεπτοµερείς κανόνες που συµπληρώνουν 

εκείνους της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου, και ειδικότερα, κριτήρια για την 

αξιολόγηση των ισοδυνάµων συνθηκών. 

 _______ 

 * 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να οριστούν δεσµευτικές προθεσµίες για την έκδοση των εκτελεστικών διατάξεων, 

προκειµένου να παρέχεται στις δηµόσιες αρχές και τους οικονοµικούς παράγοντες η αναγκαία 

ασφάλεια δικαίου και βεβαιότητα όσον αφορά την εφαρµογή. Επαναφορά της θέσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 
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Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που 

συλλέγονται χωριστά σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 και στέλλονται για επεξεργασία 

σύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9 και 10 τα κράτη 

µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί 

επιτυγχάνουν τους ελάχιστους στόχους του 

Παραρτήµατος V. 

1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που 

συλλέγονται χωριστά σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 και στέλλονται για επεξεργασία 

σύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9 και 10 τα κράτη 

µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί 

επιτυγχάνουν από τις …* τους 
ακόλουθους ελάχιστους στόχους του 
Παραρτήµατος V: 

 α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 4 
του παραρτήµατος ΙΙΙ, µε εξαίρεση τις 
φωτοβολταϊκές µονάδες 

 - ανάκτηση σε ποσοστό 85%, 

 - ανακύκλωση σε ποσοστό 75% και  

 - προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
σε ποσοστό 5%· 

 β) για ΑΗΗΕ της κατηγορίας 2 του 
Παραρτήµατος III 

 - ανάκτηση σε ποσοστό 80%, 

 - ανακύκλωση σε ποσοστό 65%, και  

 - προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
σε ποσοστό 5%· 

 

 

γ) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 3 του 
παραρτήµατος ΙΙΙ, µε εξαίρεση τους 
λαµπτήρες εκκένωσης αερίων 

 - ποσοστό ανάκτησης 75% και 

 - ποσοστό ανακύκλωσης 50%   

 δ) για ΑΗΗΕ της κατηγορίας 5 του 
Παραρτήµατος III, 

 - ανάκτηση σε ποσοστό 75%, 

 - ανακύκλωση σε ποσοστό 50%, και  

 - προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
σε ποσοστό 5%· 

 ε) για ΑΗΗΕ της κατηγορίας 6 του 
Παραρτήµατος III, 

 - ανάκτηση σε ποσοστό 85%, 

 - ανακύκλωση σε ποσοστό 75% και  
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 - προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
σε ποσοστό 5%· 

 στ) για λαµπτήρες εκκένωσης αερίων, 
ποσοστό ανακύκλωσης 80%. 

 ζ) για φωτοβολταϊκές µονάδες, ποσοστό 
ανακύκλωσης 80%. 

 _______ 

 * Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Τα ποσοστά ανάκτησης αυξάνονται µόνο επειδή περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στο ποσοστό η 

επαναχρησιµοποίηση. Για τον λόγο αυτό πρέπει τα ποσοστά ανάκτησης να αυξηθούν παράλληλα 

ονοµαστικά, όπως προβλέπεται και στην πρόταση της Επιτροπής. Η εφαρµογή της ιεραρχίας 

αποβλήτων επιβάλλει ιδιαίτερο ποσοστό επαναχρησιµοποίησης. Τα ποσοστά ανάκτησης πρέπει 

να περιλαµβάνονται στην ίδια την οδηγία και όχι στο παράρτηµα. Θα πρέπει να γίνεται ανάκτηση 

στο σύνολο των συλλεγόµενων ΑΗΗΕ, και για τον λόγο αυτό αποκαθίσταται η θέση από την 

πρώτη ανάγνωση και διαγράφεται η παραποµπή στο άρθρο 5. 

 

Τροπολογία  50 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Η επίτευξη των στόχων αυτών 

υπολογίζεται για κάθε κατηγορία 
διαιρώντας το βάρος των ΑΗΗΕ που 
εισέρχονται στην εγκατάσταση 
ανάκτησης ή ανακύκλωσης/ 
προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση 
µετά την ενδεδειγµένη επεξεργασία, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8, όσον αφορά την 
ανάκτηση και την ανακύκλωση δια του 
βάρους όλων των χωριστά συλλεγόµενων 
ΑΗΗΕ για κάθε κατηγορία, 
εκφραζοµένου ως ποσοστό του βάρους. 

2. Η επίτευξη των στόχων αυτών 

υπολογίζεται ως ποσοστό κατά βάρος του 
συνόλου των ΑΗΗΕ που συλλέγονται 
ξεχωριστά, αποστέλλονται σε 
εγκαταστάσεις ανάκτησης και 
ανακτώνται, επαναχρησιµοποιούνται ή 
ανακυκλώνονται πραγµατικά. 

Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, 

συµπεριλαµβανοµένων της διαλογής και 
της αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση 

δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών 

των στόχων. 

Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, 

συµπεριλαµβανοµένων της διαλογής, της 

αποθήκευσης και της προκαταρκτικής 
επεξεργασίας πριν από την ανάκτηση δεν 
υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των 

στόχων. 
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Αιτιολόγηση 

Στον στόχο ανάκτησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο τα τελικά µέτρα ανάκτησης. Με τον 

τρόπο αυτό βελτιώνεται η απόδοση της ανακύκλωσης και προωθείται η καινοτοµία στις 

τεχνολογίες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Ούτε η προκαταρκτική επεξεργασία πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του στόχου ανακύκλωσης. 

 

Τροπολογία  51 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. 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 το βάρος των ΑΗΗΕ, των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών 

και ουσιών κατά την έξοδο από την 

εγκατάσταση συλλογής (εκροές), κατά την 

είσοδο (εισροές) και έξοδο (εκροές) από 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κατά 

την είσοδο (εισροές) στην εγκατάσταση 

ανάκτησης ή ανακύκλωσης/ προετοιµασίας 

για επαναχρησιµοποίηση.. 

4. 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 το βάρος του µεταχειρισµένων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 
των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την 

έξοδο από την εγκατάσταση συλλογής 

(εκροές), κατά την είσοδο (εισροές) και 

έξοδο (εκροές) από τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και κατά την είσοδο 

(εισροές) στην εγκατάσταση ανάκτησης ή 

ανακύκλωσης/προετοιµασίας για 

επαναχρησιµοποίηση και την έξοδο από 
αυτήν (εκροές ως συνολικό ποσοστό). 

Αιτιολόγηση 

Οι σηµερινοί στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε την εκτέλεση διαλογής και 

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

των ποσοστών διαχωρισµένων ΑΗΗΕ σε εργασίες πραγµατικής ανάκτησης σε κάποια άλλη 

εγκατάσταση ανάκτησης. ∆εν πρέπει να επιτρέπεται η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων σε 

εγκαταστάσεις τύπου !Ρ12-13 µόνο µε βάση τις εισροές και τις εκροές. Πρέπει να λαµβάνεται 

επίσης υπόψη η πραγµατική ποσότητα ανάκτησης και ανακύκλωσης στη µονάδα οριστικής 

ανάκτησης. 
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Τροπολογία  52 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής 
συνοδευόµενη, εφόσον ενδείκνυται, από 
πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο επανεξετάζουν, έως την 
…*, τους στόχους ανάκτησης του 
Παραρτήµατος V, Μέρος 3, και 
επανεξετάζουν τη µέθοδο υπολογισµού 
της παραγράφου 2, προκειµένου να 
αναλυθεί κατά πόσον είναι εφικτό να 
τεθούν στόχοι ανάκτησης µε βάση 
προϊόντα και πρώτες ύλες που απορρέουν 
(εκροές) από ανάκτηση, ανακύκλωση και 
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση. 

∆ιαγράφεται 

_______  

* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 7 έτη από 
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 2 τα ποσοστά ανάκτησης υπολογίζονται µε βάση τις 

εκροές, είναι περιττό να εξεταστεί αν πρέπει µελλοντικά να εφαρµόζονται και ποσοστά εκροής. Η 

απόφαση αυτή λήφθηκε ήδη στο άρθρο 11 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  53 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. 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 εντασσόµενος σε 

συλλογικό σύστηµα. 

3. 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 εντασσόµενος σε 

συλλογικό σύστηµα. Ο παραγωγός µπορεί 
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να εκπληρώσει την υποχρέωσή του 
εφαρµόζοντας µια από αυτές τις 
µεθόδους ή µε συνδυασµό των δύο 
µεθόδων. Τα συλλογικά συστήµατα 
θεσπίζουν διαφοροποιηµένα τέλη για τους 
παραγωγούς, µε βάση την ευκολία 
ανακύκλωσης των προϊόντων και των 
κρίσιµων πρώτων υλών που περιέχουν. 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν τη µέγιστη δυνατή ευελιξία για τη χρηµατοδότηση ΑΗΗΕ. Για 

τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ατοµικά, µε τη 

συµµετοχή σε συλλογικό σύστηµα ή µε συνδυασµό των δύο µεθόδων. Μόνο οι παραγωγοί 

µπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της σχεδίασης και θα πρέπει συνεπώς να έχουν ένα 

κίνητρο για να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους µε τρόπο που να διευκολύνει την ανακύκλωση. 

 

Τροπολογία  54 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου 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, διασφαλίζουν ότι 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 µορφή συµµετοχής 

του παραγωγού σε κατάλληλα συστήµατα 

για τη χρηµατοδότηση της διαχείρισης 

ΑΗΗΕ, ασφάλισης ανακύκλωσης ή 

δεσµευµένου τραπεζικού λογαριασµού. 

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, διασφαλίζουν ότι 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 προϊόν. Η εγγύηση µπορεί να 

λαµβάνει τη 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 τρόπο 
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 
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άρθρο 8 παράγραφος 5. 

Αιτιολόγηση 

Τα πρότυπα επεξεργασίας και ανακύκλωσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της 

οικονοµικής εγγύησης που πρέπει να παρέχουν οι παραγωγοί για την κάλυψη του κόστους στο 

τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 12. Επιπλέον, είναι σκόπιµη η 

εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους υπό την έννοια της ατοµικής ευθύνης του παραγωγού. 

 

Τροπολογία  55 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 3α. Προκειµένου να καταστεί δυνατή µια 
εναρµονισµένη προσέγγιση ως προς τη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
οικονοµικών εγγυήσεων, όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 3, η Επιτροπή θεσπίζει, 
το αργότερο στις ...*, κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 20, 
σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις και 
τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό του 
επιπέδου των εν λόγω εγγυήσεων, και 
καθορίζει κατευθυντήριες γραµµές για 
την επαλήθευση και τον έλεγχό τους. 

 Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις 
διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι: 

 α) η εγγύηση οδηγεί στην ενσωµάτωση 
των πραγµατικών δαπανών στο τέλος του 
κύκλου ζωής του προϊόντος ενός 
παραγωγού, λαµβανοµένων υπόψη των 
προτύπων 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. 
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 _______ 

 * 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Για τις οικονοµικές εγγυήσεις απαιτούνται εναρµονισµένες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειµένου να 

διασφαλίζεται ο εύλογος έλεγχος της τήρησης των εγγυήσεων. Χρειάζονται κριτήρια για τον 

καθορισµό του ύψους των οικονοµικών εγγυήσεων, τα οποία να λαµβάνουν υπόψη τα πρότυπα 

ανακύκλωσης και επεξεργασίας και τις διατάξεις περί ελέγχου τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί 

η συγκρισιµότητα των οικονοµικών υποχρεώσεων των παραγωγών στα διάφορα κράτη µέλη και 

να µπορεί να ληφθεί υπόψη και η ατοµική υποχρέωση κάθε παραγωγού. 

 

Τροπολογία  56 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
ενθαρρύνουν, κατά περίπτωση, 
παραγωγούς ή τρίτους οι οποίοι ενεργούν 
για λογαριασµό τους να αναπτύσσουν 
ενδεδειγµένους µηχανισµούς ή 
διαδικασίες επιστροφής των 
συνεισφορών στους παραγωγούς, όταν ο 
ΗΗΕ µεταφέρεται για κυκλοφορία στην 
αγορά εκτός της επικράτειας του 
συγκεκριµένου κράτους µέλους. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Με βάση την ευρωπαϊκή προσέγγιση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν 

υπάρχουν πολλαπλά τέλη, οικονοµικές εγγυήσεις ή τέλη καταχώρησης, δεδοµένου ότι ο 

εξοπλισµός καταχωρείται µία φορά, όταν τίθεται σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά, και 

συνεπώς διατίθεται µόνο µία φορά η εγγύηση ή καταβάλλεται µόνο ένα τέλος ανακύκλωσης. Για 

τον λόγο αυτό δεν απαιτείται διαδικασία επιστροφής. 

 

Τροπολογία  57 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 14 – τίτλος και παράγραφος 1  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Ενηµέρωση των χρηστών Συστήµατα συλλογής και ενηµέρωση των 
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χρηστών 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν 
από τους 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 την καλύτερη εκτίµηση του 
πραγµατικού. 

1. Για τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
των χρηστών, τα κράτη µέλη µεριµνούν 
ώστε όλοι οι διανοµείς ΗΗΕ πολύ µικρού 
όγκου να εφαρµόζουν κατάλληλα 
συστήµατα συλλογής για τα ΑΗΗΕ πολύ 
µικρού όγκου.  

 Τα εν λόγω συστήµατα συλλογής: 

 α) επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να 
απορρίπτουν ΑΗΗΕ πολύ µικρού όγκου 
σε ένα προσπελάσιµο και εµφανές σηµείο 
συλλογής στο κατάστηµα του 
λιανοπωλητή· 

 β) επιβάλλουν στους λιανοπωλητές να 
παραλαµβάνουν ΑΗΗΕ πολύ µικρού 
όγκου χωρίς χρέωση· 

 γ) δεν χρεώνουν τέλη στους τελικούς 
χρήστες για την απόρριψη ΑΗΗΕ πολύ 
µικρού όγκου, ούτε τους υποχρεώνουν να 
αγοράσουν νέο προϊόν του ίδιου τύπου. 

 Οι διανοµείς που διαθέτουν ΗΗΕ άµεσα 
σε νοικοκυριά ή µη οικιακούς χρήστες 
αποκλειστικά µε εξ αποστάσεως 
επικοινωνία πρέπει να υπόκεινται µόνο 
στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
εδάφιο 2 στοιχεία β) και γ). Το σύστηµα 
συλλογής που εφαρµόζουν οι διανοµείς 
αυτοί επιτρέπει στους τελικούς χρήστες 
να επιστρέφουν ΑΗΗΕ πολύ µικρού 
όγκου χωρίς να βαρύνονται µε έξοδα, 
συµπεριλαµβανοµένων εξόδων 
γραµµατοσήµανσης και αποστολής. 

 Το αργότερο στις ...*, η Επιτροπή 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 20, για τον ορισµό 
των «ΑΗΗΕ πολύ µικρού όγκου» 
δεδοµένου του κινδύνου να µην 
συλλέγονται χωριστά τα συγκεκριµένα 
απόβλητα, λόγω του πολύ µικρού 
µεγέθους τους. 

 Οι υποχρεώσεις της παρούσας 
παραγράφου δεν ισχύουν για 
µικροεπιχειρήσεις που λειτουργούν σε 
πολύ περιορισµένη επιφάνεια. Το 
αργότερο στις ...*, η Επιτροπή θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε 
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το άρθρο 20, για να ορίσει τις 
«µικροεπιχειρήσεις που λειτουργούν σε 
πολύ περιορισµένη επιφάνεια». 

 ___________ 

 * 12 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας 

Αιτιολόγηση 

Οι καταναλωτές απορρίπτουν µεγάλο µέρος των ΑΗΗΕ µε τα οικιακά τους απόβλητα, αφού 

συχνά δεν ενηµερώνονται για το πού µπορούν να τα απορρίπτουν ή επειδή η διαδικασία 

επιστροφής τους δεν είναι φιλική προς τον χρήστη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου ότι 

οι ηλεκτρικοί λαµπτήρες αντικαθίστανται σε διαρκώς µεγαλύτερο βαθµό από λαµπτήρες 

εξοικονόµησης ενέργειας, οι οποίοι ωστόσο περιέχουν υδράργυρο. Η Νορβηγία και η Ελβετία 

απέδειξαν ότι η υποχρεωτική επιστροφή χωρίς υποχρέωση αγοράς συµβάλλει τα µέγιστα στην 

επίτευξη υψηλού ποσοστού συλλογής. 

 

Τροπολογία  58 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Θέση του Συµβουλίου 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. ∆εδοµένου ότι υπάρχουν πολλοί 

ξεχωριστοί µηχανισµοί συλλογής, ο χρήστης κινδυνεύει να αντιµετωπίσει δυσκολίες κατά την 

αναζήτηση ενός σηµείου συλλογής, µε αποτέλεσµα να αποθαρρυνθεί από τη διοχέτευση των 

ΑΗΗΕ του σε κύκλωµα αξιοποίησης. Εποµένως, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένας 

µηχανισµός συντονισµού των πληροφοριών που θα επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει τα στοιχεία 

συλλογής που βρίσκονται στη διάθεσή του. 
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Τροπολογία  59 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

Θέση του Συµβουλίου 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 και/ή 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, 3 και 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 

Πρέπει να δοθεί ένα παράδειγµα για να διευκρινιστεί µε ποιο τρόπο µπορούν οι παραγωγοί να 

διαδώσουν τις πληροφορίες αυτές και µε πώς συµβαίνει ήδη αυτό σε ορισµένα κράτη µέλη. 

 

Τροπολογία  60 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου 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 

σχετικά µε την επαναχρησιµοποίηση και 

επεξεργασία 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 προετοιµασίας 

της επαναχρησιµοποίησης και τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 

ανακύκλωσης προκειµένου να τηρούνται 

οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα 

διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ 

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, 
χωρίς χρέωση, σχετικά µε την 
επαναχρησιµοποίηση και επεξεργασία 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 

προετοιµασίας της επαναχρησιµοποίησης 

και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 

ανακύκλωσης προκειµένου να τηρούνται 

οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα 

διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ 
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καθώς και τη θέση των επικίνδυνων 

ουσιών και µειγµάτων στον ΗΗΕ. Οι εν 

λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση 

των κέντρων προετοιµασίας της 

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). 

καθώς και τη θέση των επικίνδυνων 

ουσιών και µειγµάτων στον ΗΗΕ. Οι εν 

λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση 

των κέντρων προετοιµασίας της 

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 

Οι απαιτούµενες πληροφορίες πρέπει να διατίθενται δωρεάν, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι η 

αβλαβής για το περιβάλλον επεξεργασία δεν θα εξαρτάται από πληρωµή· τούτο ισχύει ιδιαίτερα 

για τα κέντρα επαναχρησιµοποίησης που είναι υπό τη διαχείριση ΜΚΟ. 

 

Τροπολογία  61 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφια i) και 
ii), ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά 
ταυτοποιείται σαφώς από τη σήµανση του 

ΗΗΕ. Επιπλέον, προκειµένου να 

καθίσταται δυνατός ο αδιαµφισβήτητος 

προσδιορισµός της ηµεροµηνίας διάθεσης 

του ΗΗΕ στην αγορά, σήµα στη συσκευή 

προσδιορίζει ότι ο ΗΗΕ διατέθηκε στην 

αγορά µετά τις 13 Αυγούστου 2005. Κατά 

προτίµηση εφαρµόζεται για το σκοπό αυτό 

το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

οιοσδήποτε παραγωγός ΗΗΕ που 
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης για 
πρώτη φορά ταυτοποιείται σαφώς από τη 
σήµανση της συσκευής. Επιπλέον, 

προκειµένου να καθίσταται δυνατός ο 

αδιαµφισβήτητος προσδιορισµός της 

ηµεροµηνίας διάθεσης του ΗΗΕ στην 

αγορά, σήµα στη συσκευή προσδιορίζει ότι 

ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά µετά τις 13 

Αυγούστου 2005. Κατά προτίµηση 

εφαρµόζεται για το σκοπό αυτό το 

ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419. 

Αιτιολόγηση 

Είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί η υποχρέωση διάθεσης στην αγορά δεν ισχύει για όλους τους 

παραγωγούς. Επαναφορά της θέσης από την πρώτη ανάγνωση. Με βάση την προσέγγιση των 

εθνικών παραγωγών, που ακολουθεί το Συµβούλιο, απαιτείται νέο σήµα όποτε ένα προϊόν τίθεται 

σε κυκλοφορία στην αγορά σε άλλο κράτος µέλος. Αυτό αποτελεί σαφώς εµπόδιο για την 

εσωτερική αγορά. Με βάση την προσέγγιση του ευρωπαίου παραγωγού, η υποχρέωση αυτή αφορά 

µόνο τους παραγωγούς που θέτουν το προϊόν σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά της ΕΕ για 

πρώτη φορά.  
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Τροπολογία  62 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Οι παραγωγοί που προµηθεύουν ΗΗΕ 
χρησιµοποιώντας επικοινωνία εξ 
αποστάσεως καταχωρίζονται στο κράτος 
µέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση. Οι 
παραγωγοί που προµηθεύουν ΗΗΕ 
χρησιµοποιώντας επικοινωνία εξ 
αποστάσεως, κατά τον ορισµό του 
άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), 
εδάφιο iv), καταχωρίζονται µέσω των 
νοµικών τους εκπροσώπων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 17, εκτός εάν 
έχουν ήδη καταχωρισθεί στο κράτος 
µέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση. Το 
µητρώο αυτό χρησιµοποιείται για την 
παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η πώληση από απόσταση αποτελεί σηµαντική διάσταση του εµπορίου και της εσωτερικής αγοράς, 

και για τούτο είναι θετικό ότι το Συµβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συγκεκριµένη πτυχή 

(πρβλ. άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο στ σηµείο ιν). Μολονότι η πτυχή αυτή καλύπτεται από τη γενική 

ευρωπαϊκή προσέγγιση του Κοινοβουλίου, είναι σκόπιµο να συνοψιστεί και σε ένα άρθρο. 

Συνεπώς, προστίθεται ειδικό άρθρο σχετικά µε την πώληση ΗΗΕ από απόσταση (βλ. τροπολογία 

στο άρθρο 17). 

 

Τροπολογία  63 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

α) κάθε παραγωγός ή, στην περίπτωση 
των παραγωγών που ορίζονται στο άρθρο 
3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv) 
κάθε νοµικός εκπρόσωπος καταχωρίζεται 
όπως απαιτείται και έχει τη δυνατότητα να 

καταχωρίζει στο οικείο εθνικό µητρώο 

α) κάθε παραγωγός εγκατεστηµένος στο 
έδαφός τους καταχωρίζεται όπως 
απαιτείται και έχει τη δυνατότητα να 

καταχωρίζει στο οικείο εθνικό µητρώο 

ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές 

πληροφορίες που περιγράφουν τις 
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ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές 

πληροφορίες που περιγράφουν τις 

δραστηριότητές του στο συγκεκριµένο 
κράτος µέλος. 

δραστηριότητές του σε όλα τα κράτη 
µέλη· 

β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός 

ή κάθε νοµικός εκπρόσωπος, στην 
περίπτωση των παραγωγών που 
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, 
στοιχείο στ), εδάφιο iv), παρέχουν τις 
πληροφορίες του Παραρτήµατος Χ Μέρος 

Α και αναλαµβάνουν να τις 

επικαιροποιούν, όπως ενδείκνυται. 

β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός 

παρέχει τις πληροφορίες του 
Παραρτήµατος Χ Μέρος Α και 

αναλαµβάνουν να τις επικαιροποιούν, 

όπως ενδείκνυται· 

γ) κάθε παραγωγός ή κάθε νοµικός 
εκπρόσωπος, στην περίπτωση των 
παραγωγών που ορίζονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv), 
παρέχουν τις πληροφορίες του 
Παραρτήµατος Χ Μέρος Β. 

γ) κάθε παραγωγός παρέχει τις 
πληροφορίες του Παραρτήµατος Χ Μέρος 

Β. 

 Τα εθνικά µητρώα πρέπει να είναι 
διαλειτουργικά, προκειµένου οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο να είναι δυνατόν να 
ανταλλάσσονται µεταξύ κρατών µελών.   

Αιτιολόγηση 

Για να εξαλειφθούν τα εµπόδια που υπάρχουν ήδη στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρέπει 

να αρκεί µία καταχώρηση, αν το προϊόν διατίθεται για πρώτη φορά στην εσωτερική αγορά. Αυτό 

µπορεί να γίνει από τον παραγωγό ή από τον νοµικό του εκπρόσωπο [πρβλ. τροπολογία στο 

άρθρο 16 (2α νέο)]. Τα µητρώα πρέπει να ανταλλάσσουν µεταξύ τους τις απαιτούµενες 

πληροφορίες, και για τούτο πρέπει να είναι διαλειτουργικά. 

 

Τροπολογία  64 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 2α. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι ο 
παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) σηµεία i) έως 
iii), 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 
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παρούσα οδηγία. Για τους παραγωγούς 
υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 
1 στοιχείο στ) σηµείο iv) έχει εφαρµογή το 
άρθρο 17. 

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  65 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν ετησίως 

πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων 

θεµελιωµένων εκτιµήσεων, σχετικά µε τις 

ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που 

διατίθεται στην αγορά τους, συλλέγονται 

µε οποιοδήποτε τρόπο, 

επαναχρησιµοποιούνται, ανακυκλώνονται 

και ανακτώνται εντός των κρατών µελών, 

καθώς και σχετικά µε τα χωριστά 
συλλεγόµενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά 
βάρος. 

4. Τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν ετησίως 

πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων 

θεµελιωµένων εκτιµήσεων, σχετικά µε τις 

ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που 

διατίθεται στην αγορά τους, συλλέγονται 

µε οποιοδήποτε τρόπο και από 
οποιονδήποτε εµπλεκόµενο, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων, 
των οργανισµών και οποιασδήποτε άλλης 
οντότητας συµµετέχει στην ξεχωριστή 
συλλογή και επεξεργασία µεταχειρισµένου 
ΗΗΕ, επαναχρησιµοποιούνται, 
ανακυκλώνονται και ανακτώνται εντός των 

κρατών µελών, καθώς και σχετικά µε τον 
χωριστά συλλεγόµενο µεταχειρισµένο 
ΗΗΕ που εξάγεται, κατά βάρος. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία διευρύνει τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων ώστε να περιλάβουν όλες 

τις ροές µεταχειρισµένου ΗΗΕ και ΑΗΗΕ από όλους τους εµπλεκοµένους. Είναι αναγκαίο να 

υποστηριχτούν οι στόχοι της τροπολογίας στο άρθρο 7 παρ. 2. µε την αντιµετώπιση του γεγονότος 

ότι δεν καταλήγουν όλες οι ροές επιστροφής στα επίσης συστήµατα συλλογής ΑΗΗΕ που 

οργανώνουν οι παραγωγοί. 
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Τροπολογία  66 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 17 – τίτλος 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Νοµικός εκπρόσωπος Πώληση εξ αποστάσεως 

Αιτιολόγηση 

Το θέµα του νοµικού εκπροσώπου ρυθµίζεται ήδη στο άρθρο 16. Η πώληση από απόσταση 

αποτελεί ειδικό πρόβληµα και θα πρέπει εποµένως να αντιµετωπίζεται ξεχωριστά. 

 

Τροπολογία  67 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 17 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µπορούν να διασφαλίσουν 
ότι ένας παραγωγός, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ) 
εδάφιο iv), ο οποίος πωλεί ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό στο συγκεκριµένο 
κράτος µέλος από άλλο κράτος µέλος ή 
τρίτη χώρα, ορίζει νοµικό ή φυσικό 
πρόσωπο εγκατεστηµένο στην επικράτειά 
του ως πρόσωπο υπεύθυνο για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως 
παραγωγού, σύµφωνα µε την παρούσα 
οδηγία, στην επικράτειά του. 

Κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί να 
απαιτήσει από παραγωγό υπό την έννοια 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
σηµείο iv), εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος 
µέλος, να είναι εγκατεστηµένος ή να 
εκπροσωπείται νοµικά από 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στο 
κράτος µέλος στην αγορά του οποίου 
διαθέτει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό. 

 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε 
παραγωγός υπό την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) σηµείο iv) να 
έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί 
τηλεµατικά στο µητρώο παραγωγών του 
κράτους µέλους όπου είναι 
εγκατεστηµένος όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται µε βάση το άρθρο 16, 
σχετικά µε τις δραστηριότητές του σε όλα 
τα κράτη µέλη. 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί που πωλούν από απόσταση ΗΗΕ δεν πρέπει να υποχρεώνονται να ορίζουν 

εκπρόσωπο στο κράτος µέλος στο οποίο είναι διαµένει ο αποδέκτης του εξοπλισµού. Η έκθεση 

Monti (Νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά, 9.5.2010) χαρακτηρίζει και το πρόβληµα της 



 

 

 PE479.433/ 51 

 EL 

ανακύκλωσης εµπόδιο για το ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ζητεί σε ψήφισµά του (ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εµπόριο 

[2010/2012(ΙΝΙ)]) την απλούστευση της πώλησης ΗΗΕ από απόσταση. 

 

Τροπολογία  68 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 18 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

αρµόδιες για την εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους, 

µε σκοπό ιδίως τη δηµιουργία της 

κατάλληλης ροής πληροφοριών για να 

εξασφαλισθεί η συµµόρφωση των 

πωλητών εξ αποστάσεως µε τις διατάξεις 

της οδηγίας και, κατά περίπτωση, 

ανταλλάσσουν πληροφορίες ωσαύτως και 

µε την Επιτροπή, µε σκοπό να 

διευκολύνουν την ορθή εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. Η διοικητική 

συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών 

αξιοποιούν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τα 

ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας. 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

αρµόδιες για την εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους, 

µε σκοπό ιδίως τη δηµιουργία της 

κατάλληλης ροής πληροφοριών για να 

εξασφαλισθεί η συµµόρφωση των 

πωλητών εξ αποστάσεως µε τις διατάξεις 

της οδηγίας και, κατά περίπτωση, 

ανταλλάσσουν πληροφορίες ωσαύτως και 

µε την Επιτροπή, µε σκοπό να 

διευκολύνουν την ορθή εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. Η διοικητική 

συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών 

αξιοποιούν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τα 

ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας.  

 Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος ο παραγωγός λαµβάνουν 
µετά από αίτηµα των αρµόδιων αρχών 
του κράτους µέλους στο οποίο 
δηµιουργούνται τα ΑΗΗΕ τα αναγκαία 
µέτρα εφαρµογής, που πρέπει να είναι 
αναλογικά, αποτελεσµατικά, και 
σύµφωνα προς την εθνική και την 
ενωσιακή νοµοθεσία, προκειµένου να 
εξασφαλίσουν την πλήρη συµµόρφωση 
των παραγωγών προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας 

 Στο πλαίσιο αυτό, οι αρµόδιες αρχές του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος ο παραγωγός 
συνεργάζονται πλήρως µε τις αρµόδιες 
αρχές του κράτους µέλους στο οποίο 
δηµιουργούνται τα ΑΗΗΕ. Τούτο αφορά 
µεταξύ άλλων την πρόσβαση στα σχετικά 
έγγραφα και πληροφορίες, και τη 
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διεξαγωγή των απαιτούµενων ελέγχων 

Αιτιολόγηση 

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τους παραγωγούς επιβάλλει στενότερη συνεργασία µεταξύ 

των εθνικών αρχών από ό,τι µε την πρόταση του Συµβουλίου, προκειµένου να διασφαλίζεται η 

αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  69 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 23 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη διενεργούν τις 

ενδεδειγµένες επιθεωρήσεις και 

παρακολούθηση για να ελέγχουν την ορθή 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη µέλη διενεργούν τις 

ενδεδειγµένες επιθεωρήσεις και 

παρακολούθηση για να ελέγχουν την ορθή 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν 

τουλάχιστον µεταφορές, ιδίως τις εξαγωγές 

ΑΗΗΕ εκτός ΕΕ σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία της Ένωσης, καθώς 

και τις εργασίες που εκτελούνται στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύµφωνα µε 

την οδηγία 2008/ 98/EΚ και µε το 

Παράρτηµα VΙΙ της παρούσας οδηγίας. 

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν 

τουλάχιστον τις δηλούµενες ποσότητες 
ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, 
προκειµένου να ελεγχθεί το ύψος της 
οικονοµικής εγγύησης δυνάµει του 
άρθρου 12, παράγραφος 2, τις µεταφορές, 
ιδίως τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Ένωσης 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006, και τον κανονισµό (ΕΚ) 
1418/2007, καθώς και τις εργασίες που 
εκτελούνται στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας σύµφωνα µε την οδηγία 

2008/98/EΚ και µε το Παράρτηµα VΙΙ της 

παρούσας οδηγίας.  

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

µεταφορές µεταχειρισµένου ΗΗΕ για τον 

οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για 

ΑΗΕΕ να διενεργούνται σύµφωνα µε τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήµατος 

VI και παρακολουθούν αναλόγως τις 

µεταφορές αυτές. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

µεταφορές µεταχειρισµένου ΗΗΕ 

διενεργούνται σύµφωνα µε τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του Παραρτήµατος VI και 

παρακολουθούν αναλόγως τις µεταφορές 

αυτές. 

3. Το κόστος των ενδεδειγµένων 

αναλύσεων και επιθεωρήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένου του κόστους 

αποθήκευσης, µεταχειρισµένου ΗΕΕ για 
τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται 
για ΑΗΗΕ, µπορεί να επιβαρύνει τους 
παραγωγούς, τους τρίτους που ενεργούν 

3. Το σύνηθες κόστος των ενδεδειγµένων 
αναλύσεων και επιθεωρήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένου του κόστους 

αποθήκευσης, µεταχειρισµένου ΗΕΕ, 

µπορεί να επιβαρύνει τους παραγωγούς, 

τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό 

τους ή άλλα πρόσωπα τα οποία µεριµνούν 
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για λογαριασµό τους ή άλλα πρόσωπα τα 

οποία µεριµνούν για τη µεταφορά 

µεταχειρισµένου ΗΕΕ για τον οποίο 
υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ. 

για τη µεταφορά µεταχειρισµένου ΗΕΕ. 

4. Προκειµένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι 
όροι για την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου και του Παραρτήµατος VI, ιδίως 
δε, για την εφαρµογή της παραγράφου 2 
του Παραρτήµατος αυτού, µπορούν να 
θεσπισθούν από την Επιτροπή, µε 
εκτελεστικές πράξεις, πρόσθετοι κανόνες 
για τις επιθεωρήσεις και την 

παρακολούθηση. Αυτές οι εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 2 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία για 
την έκδοση πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 20, 
για τη θέσπιση πρόσθετων κανόνων για 
τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση 
και, ιδιαίτερα για τον καθορισµό ενιαίων 
προϋποθέσεων όσον αφορά την εκτέλεση 
του παραρτήµατος VI, σηµείο 2.  

Τροπολογία  70 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 23 – παράγραφοι 3 α έως 3 δ (νέες) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

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

 3β. Οι φορείς εκµετάλλευσης 
εγκαταστάσεων υποβάλλουν ετησίως 
στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
συµµόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
εκθέσεις στις αρµόδιες αρχές σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3 στοιχεία γ) και δ), 
προκειµένου να διατηρήσουν το 
καθεστώς τους ως αναγνωρισµένων 
εγκαταστάσεων συλλογής και 
επεξεργασίας. 

 3γ. Οι φορείς εκµετάλλευσης 
εγκαταστάσεων συλλογής υποβάλλουν 
ετησίως εκθέσεις που επιτρέπουν στις 
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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. 

 3δ. Οι φορείς εκµετάλλευσης 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις στις 
αρµόδιες αρχές 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 

Τροπολογία που είχε γίνει δεκτή στην πρώτη ανάγνωση, και έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι τα 

κράτη µέλη και οι φορείς εκµετάλλευσης θα υποβάλλουν τα απαιτούµενα στοιχεία για να 

βεβαιωθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι ότι η νοµοθεσία εφαρµόζεται σωστά και αποτελεσµατικά.  

Μπορούν να γίνουν συµβιβασµοί µε το Συµβούλιο για την απλούστευση της διατύπωσης και την 

αποφυγή επικαλύψεων µε άλλα νοµοθετικά µέτρα. 

 

Τροπολογία  71 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειµένου 

να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία 

το αργότερο στις …* Ανακοινώνουν 

αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν 

λόγω διατάξεων. 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις προκειµένου να 

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία 

έως τις ….*. Ανακοινώνουν αµέσως στην 

Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων και επισυνάπτουν πίνακα 
αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

___________ ___________ 

* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 18 µήνες 
από την δηµοσίευση της παρούσας 
οδηγίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

* 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 
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ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Από τους πίνακες αντιστοιχίας προκύπτει σαφώς τι συνέπειες έχει η έγκριση µιας οδηγίας της ΕΕ 

στη µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους µέλους. Η χρήση τέτοιων πινάκων βελτιώνει 

τη διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα της νοµοθετικής διαδικασίας και υποστηρίζει την 

Επιτροπή στην εποπτεία της κανονικότητας στην εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

Επαναφορά της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Πίνακες 

αντιστοιχίας είχε προτείνει και η Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  72 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 3α. Επιπλέον των επανεξετάσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 2 και 7, η 
Επιτροπή υποβάλλει, έως ...*, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την πείρα 
από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 
Η έκθεση συνοδεύεται, αν είναι σκόπιµο, 
από προτάσεις για την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας. 

 ___________ 

 * Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Πέραν των συγκεκριµένων αναθεωρήσεων του πεδίου εφαρµογής και του στόχου συλλογής, θα 

πρέπει να παρακολουθείται η οδηγία και η εφαρµογή της. 

 

Τροπολογία  73 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα I 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Το παράρτηµα Ι διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Το λεγόµενο «ανοικτό» πεδίο εφαρµογής οδηγεί σε µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, που είναι ένας 

από τους βασικούς στόχους της αναδιατύπωσης της οδηγίας, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει κατά 

βάση όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Η συγκέντρωση σε κατηγορίες οδήγησε σε 

διαφορετικές ερµηνείες στα κράτη µέλη, και τούτο θα πρέπει να αποφευχθεί. Επιπλέον, είναι 

δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη νέα προϊόντα, για τα οποία θα χρειαζόταν διαφορετικά 

αναθεώρηση της οδηγίας, προκειµένου να περιληφθούν στο πεδίο εφαρµογής.  

 

Τροπολογία  74 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα II 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Το παράρτηµα ΙΙ διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το λεγόµενο «ανοικτό» πεδίο εφαρµογής οδηγεί σε µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, που είναι ένας 

από τους βασικούς στόχους της αναδιατύπωσης της οδηγίας, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει κατά 

βάση όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Η συγκέντρωση σε επιµέρους κατηγορίες 

οδήγησε σε διαφορετικές ερµηνείες στα κράτη µέλη, και τούτο θα πρέπει να αποφευχθεί. 

Επιπλέον, είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη νέα προϊόντα, για τα οποία θα χρειαζόταν 

διαφορετικά αναθεώρηση της οδηγίας, προκειµένου να περιληφθούν στο πεδίο εφαρµογής.  

 

Τροπολογία  75 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα III 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία: 

Κατηγορίες εξοπλισµού για τους σκοπούς 
του καθορισµού των στόχων ανάκτησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 

1. Εξοπλισµός ανταλλαγής θερµότητα 1. Εξοπλισµός ανταλλαγής θερµότητα 

2. Οθόνες, µηνύτορες και εξοπλισµός που 
περιέχει οθόνες µε επιφάνεια µεγαλύτερη 
των 100 cm2 

2. Οθόνες και µηνύτορες 

3. Λαµπτήρες 3. Λαµπτήρες 

4. Μεγάλος εξοπλισµός (µήκους 50 cm ή 
άνω) συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 
Οικιακές συσκευές, εξοπλισµός 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,· 
καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, 

4. Μεγάλες συσκευές εκτός από συσκευές 
ψύξης και σώµατα θέρµανσης, οθόνες 
και µηνύτορες και λαµπτήρες.  



 

 

 PE479.433/ 57 

 EL 

εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνων, µουσικός εξοπλισµός, ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και 
εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού, 
ιατρικά βοηθήµατα, όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές 
αυτόµατης διανοµής, εξοπλισµός 
παραγωγής ηλεκτρικών ρευµάτων. Η 
κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνει τον 
εξοπλισµό που περιλαµβάνεται στις 
κατηγορίες 1 έως 3. 

5. Μικρός εξοπλισµός (µήκους το πολύ 50 
cm) συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 
Οικιακές συσκευές, εξοπλισµός 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,· 
καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, 
εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνων, µουσικός εξοπλισµός, ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και 
εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού, 
ιατρικά βοηθήµατα, όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές 
αυτόµατης διανοµής, εξοπλισµός 
παραγωγής ηλεκτρικών ρευµάτων. Η 
κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνει τον 
εξοπλισµό που περιλαµβάνεται στις 
κατηγορίες 1 έως 3. 

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

 6. Μικρός εξοπλισµός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. 

Αιτιολόγηση 

Οι κατηγορίες δεν έχουν σηµασία για το πεδίο εφαρµογής, δεδοµένου ότι αυτό είναι ανοικτό 

(τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1). Ο προσδιορισµός µε εκατοστά είναι αυθαίρετος όσον 

αφορά τη διάκριση µεταξύ µικρών και µεγάλων συσκευών. Επιπλέον, µπορεί να οδηγήσει σε 

σύγχυση σχετικά δεδοµένου ότι υπάρχουν επίσης ορισµοί για τις µεγάλες εγκαταστάσεις και τα 

µεγάλα εργαλεία, που σίγουρα δεν θεωρούνται µεγάλα αν υπερβαίνουν απλώς τα 50 εκατοστά. 

∆εδοµένου ότι στην οδηγία δεν γίνεται άλλη αναφορά σε µεγέθη, υπάρχει φόβος να γίνεται 

παραποµπή στα εκατοστά του παραρτήµατος ΙΙΙ. Θα ήταν σκόπιµο να υπάρχει ιδιαίτερη 

κατηγορία «Μικρής κλίµακας εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», διότι ο 

εξοπλισµός αυτό περιέχει πολλές πρώτες ύλες. 
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Τροπολογία  76 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα IV 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Ενδεικτικός κατάλογος ΗΗΕ των 

κατηγοριών του Παραρτήµατος ΙII: 

Ενδεικτικός κατάλογος ΗΗΕ των 

κατηγοριών του Παραρτήµατος ΙII: 

1. Εξοπλισµός ανταλλαγής θερµότητα 1. Εναλλάκτες θερµότητας 

Ψυγεία, Καταψύκτες, Μηχανήµατα που 

διανέµουν αυτόµατα προϊόντα σε ψύξη, 

Συσκευές κλιµατισµού, Συσκευές 

αφύγρανσης, Αντλίες Θέρµανσης, 

Θερµάστρες που περιέχουν πετρέλαιο και 

άλλες συσκευές ανταλλαγής θερµότητας 

που χρησιµοποιούν υγρά πλην του νερού 

για την ανταλλαγή θερµότητας. 

–  Ψυγεία 

 - Καταψύκτες 

 - Μηχανήµατα που διανέµουν αυτόµατα 

προϊόντα σε ψύξη  

 - Συσκευές κλιµατισµού  

 - Συσκευές αφύγρανσης 

 - Αντλίες θερµότητας 

 - Θερµαντικά σώµατα λαδιού   

 - και άλλοι εναλλάκτες θερµότητας που 

χρησιµοποιούν υγρά πλην του νερού για 

την ανταλλαγή θερµότητας. 

2. Οθόνες, µηνύτορες και εξοπλισµός που 
περιέχει οθόνες µε επιφάνεια µεγαλύτερη 
των 100 cm2 

2. Οθόνες και µηνύτορες  

Οθόνες, Τηλεοράσεις, Κορνίζες LCD, 

Μηνύτορες, Φορητοί υπολογιστές 
(Laptops), Υπολογιστές τσέπης 
(Notebooks). 

– Οθόνες 

 – Τηλεοράσεις 

 – Κορνίζες LCD 

 - Μηνύτορες 

3. Λαµπτήρες 3. Λαµπτήρες 

Ευθείς λαµπτήρες φθορισµού, Λαµπτήρες 

φθορισµού µικρών διαστάσεων, 

Λαµπτήρες φθορισµού, Λαµπτήρες 

εκκενώσεως υψηλής έντασης, 

– Ευθείς λαµπτήρες φθορισµού 
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συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων 

νατρίου υψηλής πίεσης και των 

λαµπτήρων αλογονούχων µετάλλων, 

Λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης, 

Φωτιστικός εξοπλισµός µε LED. 

 – Λαµπτήρες φθορισµού µικρών 

διαστάσεων 

 – Λαµπτήρες φθορισµού 

 – Λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής 

έντασης, συµπεριλαµβανοµένων των 

λαµπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και 

των λαµπτήρων αλογονούχων µετάλλων 

 – Λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης 

 - Φωτιστικός εξοπλισµός µε LED 

4. Μεγάλος εξοπλισµός 4. Μεγάλες συσκευές 

Πλυντήρια ρούχων, Στεγνωτήρια ρούχων, 

Πλυντήρια πιάτων, Συσκευές µαγειρικής, 
Ηλεκτρικές κουζίνες, Ηλεκτρικά µάτια, 
Καταναλωτικά είδη, Φωτιστικά είδη, 
Εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνων, Μουσικός εξοπλισµός 
(εξαιρουµένων των εκκλησιαστικών 
οργάνων), Συσκευές χρησιµοποιούµενες 
για πλέξιµο και ύφανση, Μεγάλοι 

υπολογιστές (mainframes), Μεγάλες 

µηχανές εκτύπωσης, Φωτοαντιγραφικά 

µηχανήµατα, Κερµατοδέκτες τυχερών 

παιχνιδιών, Μεγάλα ηλεκτρικά και 

ηλεκτρονικά βιοµηχανικά εργαλεία, 

Μεγάλα ιατρικά βοηθήµατα, Μεγάλα 

όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, 

Μεγάλα µηχανήµατα αυτόµατης 
διανοµής προϊόντων και χρηµάτων, 
Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες. 

– Μεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες 
για µαγείρεµα και άλλου είδους 
κατεργασία τροφίµων (όπως ηλεκτρικές 
κεραµικές εστίες, ηλεκτρικοί φούρνοι, 
ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνοι 
µικροκυµάτων, καφετιέρες σταθερής 
εγκατάστασης) 

 - Απορροφητήρες κουζίνας 

 - Μεγάλες συσκευές καθαρισµού (όπως 
πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, 

πλυντήρια πιάτων) 

 - Μεγάλες συσκευές θέρµανσης (όπως 
µεγάλα αερόθερµα, ηλεκτρικά τζάκια, 
µάρµαρα και φυσική πέτρα θέρµανσης, 
θερµαντήρες πισίνας και άλλες µεγάλες 
συσκευές για τη θέρµανση χώρων, 
κρεβατιών και καθισµάτων) 

 – Μεγάλες συσκευές περιποίησης 
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σώµατος (όπως συσκευές τεχνητής 
ηλιοθεραπείας, σάουνες, καθίσµατα 
µασάζ) 

 - Μεγάλες συσκευές πληροφορικής και 
επικοινωνιών (όπως µεγάλοι υπολογιστές, 
διακοµιστές, σταθερά στοιχεία και 
συσκευές δικτύου, Μεγάλες µηχανές 

εκτύπωσης, Φωτοαντιγραφικά 

µηχανήµατα, Τηλέφωνα µε 
κερµατοδέκτη) 

 - Μεγάλες συσκευές αθλητικού και 
ψυχαγωγικού εξοπλισµού (όπως 
αθλητικός εξοπλισµός µε ηλεκτρικά ή 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, ηλεκτρονικά 
παιχνίδια µε κερµατοδέκτη) 

 – Εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου ή 
εικόνας 

 – Μουσικός εξοπλισµός (εξαιρουµένων 
των εκκλησιαστικών οργάνων) 

 – Μεγάλα φωτιστικά και άλλες συσκευές 
προβολής ή ελέγχου του φωτός  

 – Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
βιοµηχανικά εργαλεία και µηχανήµατα 
εξαιρουµένων σταθερών βιοµηχανικών 
εργαλείων µεγάλης κλίµακας και µη 
οδικών κινητών µηχανηµάτων και 
συσκευών που προορίζονται 
αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση 
(όπως συσκευές για πλέξιµο και ύφανση) 

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

 – Μεγάλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

 – Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και 

ελέγχου 

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

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

 – Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες 

5. Μικρός εξοπλισµός 5. Μικρές συσκευές 

Ηλεκτρικές σκούπες, Σκούπες χαλιών, 
Συσκευές ραπτικής, Φωτιστικά είδη, 
Φούρνοι µικροκυµάτων, Ανεµιστήρες, 
Ηλεκτρικά σίδερα, Φρυγανιέρες, 
Ηλεκτρικά µαχαίρια, Ηλεκτρικοί 

βραστήρες, Ρολόγια, Ηλεκτρικές 

ξυριστικές µηχανές, Ζυγαριές, Συσκευές 
περιποίησης µαλλιών και σώµατος, 
Προσωπικοί υπολογιστές, Εκτυπωτές, 
Αριθµοµηχανές τσέπης, Τηλέφωνα, 
Κινητά τηλέφωνα, Ραδιόφωνα, Κάµερες 
µαγνητοσκόπησης (βιντεοκάµερες), 

Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής 

εικόνας), Συσκευές ηχογράφησης υψηλής 

πιστότητας, Μουσικά όργανα, Εξοπλισµός 
αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, 
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
Αθλητικός εξοπλισµός, Υπολογιστές για 

ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιµο, 

κωπηλασία κλπ., Ανιχνευτές καπνού, 
Συσκευές θερµορύθµισης, Θερµοστάτες, 
Μικρά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

εργαλεία, Μικρά ιατρικά βοηθήµατα, 

Μικρά όργανα παρακολούθησης και 

ελέγχου, Μικρά µηχανήµατα αυτόµατης 
διανοµής προϊόντων. Μικρές συσκευές µε 

ενσωµατωµένους φωτοβολταϊκούς 

συλλέκτες. 

Μικρές συσκευές χρησιµοποιούµενες για 
µαγείρεµα και άλλου είδους επεξεργασία 
τροφίµων (όπως φρυγανιέρες, εστίες, 
ηλεκτρικά µαχαίρια, ηλεκτρικοί 

βραστήρες, θερµαντήρες εµβάπτισης, 
µηχανήµατα κοπής, φούρνοι 
µικροκυµάτων) 

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

 – Ανεµιστήρες, συσκευές ανανέωσης του 
αέρα, εξαεριστήρες 

 – 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, 
ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, στεγνωτήρες 
µαλλιών, συσκευές µασάζ) 
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 – Μηχανές λήψης (όπως βιντεοκάµερες) 

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

(συσκευές αναπαραγωγής εικόνας), 

Στερεοφωνικά συγκροτήµατα 

 – Μουσικά όργανα και εξοπλισµός 
µουσικής (όπως προενισχυτές, τελικοί 
ενισχυτές, κονσόλες µίξης, µικρόφωνα) 

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

 – Παιχνίδια (όπως σιδηρόδροµοι, µοντέλα 
αεροπλάνων κλπ.) 

 – Μικρές συσκευές άθλησης (όπως 
υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, 

τρέξιµο, κωπηλασία κλπ. 

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

 – Μικρά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

εργαλεία συµπεριλαµβανοµένων των 
συσκευών κηπουρικής (όπως τρυπάνια, 
πριόνια, αντλίες, µηχανές κοπής χλόης)  

 – Ραπτοµηχανές 

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

 – Μικρές ιατρικές συσκευές 

συµπεριλαµβανοµένων των κτηνιατρικών 

 – Μικρά όργανα παρακολούθησης και 

ελέγχου (όπως ανιχνευτές καπνού, 
συσκευές θερµορύθµισης, θερµοστάτες, 
ανιχνευτές κίνησης, διατάξεις και είδη 
παρακολούθησης, τηλεχειριστήρια, 
διατάξεις τηλεχειρισµού) 

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

 – Μικρές συσκευές για την αυτόµατη 
διανοµή προϊόντων 

 – Μικρές συσκευές µε ενσωµατωµένους 
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φωτοβολταϊκούς συλλέκτες 

 6. Μικρός εξοπλισµός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

 – Μεγάλοι φορητοί υπολογιστές (laptop) 

 – Μικροί φορητοί υπολογιστές (notebook) 

 - Πινακίδες (tablet) 

 – Μικρές συσκευές πληροφορικής και 
επικοινωνιών (όπως προσωπικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, υπολογιστές 
τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, 
διακλαδωτήρες, συσκευές ασύρµατης 
επικοινωνίας, συσκευές ακρόασης 
παιδικού δωµατίου, συσκευές προβολής) 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση, και προσθήκη των 

παραδειγµάτων του Συµβουλίου. Θα ήταν σκόπιµο να υπάρχει ιδιαίτερη κατηγορία «Μικρής 

κλίµακας εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», διότι ο εξοπλισµός αυτό περιέχει 

πολλές πρώτες ύλες. 

 

Τροπολογία  77 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα V 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Το παράρτηµα V διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου το νοµικό κείµενο να γίνει πιο κατανοητό, τα ποσοστά ανάκτησης πρέπει να 

περιλαµβάνονται άµεσα σε ιδιαίτερο άρθρο της οδηγίας (βλ. τροπολογία στο άρθρο 11 

παράγραφος 1). Τα ποσοστά ανάκτησης πρέπει να περιλαµβάνουν και τα ποσοστά 

επαναχρησιµοποίησης, ήδη από την έναρξη εφαρµογής της οδηγίας. Η συγκεκριµένη εφαρµογή 

της ιεραρχίας αποβλήτων επιβάλλει ιδιαίτερο ποσοστό επαναχρησιµοποίησης. 

 

Τροπολογία  78 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα VI 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
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Ελάχιστες απαιτήσεις για µεταφορές 

µεταχειρισµένου ΗΗΕ για τον οποίο 
υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ 

Ελάχιστες απαιτήσεις για τη µεταφορά 

µεταχειρισµένου ΗΗΕ 

1. Για να διακρίνεται ο ΗΗΕ από τα 

ΑΗΗΕ, στις περιπτώσεις που ο κάτοχος 

του αντικειµένου ισχυρίζεται ότι 

προτίθεται να µεταφέρει ή µεταφέρει 

µεταχειρισµένο ΗΗΕ και όχι ΑΗΕΕ, οι 

αρχές των κρατών µελών όσον αφορά το 

µεταχειρισµένο ΗΕΕ για τον οποίο 
υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ, 
ζητούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για 

την τεκµηρίωση του ισχυρισµού αυτού: 

1. Για να διακρίνεται ο ΗΗΕ από τα 

ΑΗΗΕ, στις περιπτώσεις που ο κάτοχος 

του αντικειµένου ισχυρίζεται ότι 

προτίθεται να µεταφέρει ή µεταφέρει 

µεταχειρισµένο ΗΗΕ και όχι ΑΗΕΕ, οι 

αρχές των κρατών µελών, όσον αφορά το 

µεταχειρισµένο ΗΕΕ, ζητούν τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση του 

ισχυρισµού αυτού:  

α) αντίγραφο του τιµολογίου και της 

σύµβασης που αφορούν την πώληση ή/και 

τη µεταβίβαση της κυριότητας του ΗΗΕ, 

όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισµός 

προορίζεται να επαναχρησιµοποιηθεί 

άµεσα και λειτουργεί πλήρως 

α) αντίγραφο του τιµολογίου και της 

σύµβασης που αφορούν την πώληση ή/και 

τη µεταβίβαση της κυριότητας του ΗΗΕ, 

όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισµός 

προορίζεται να επαναχρησιµοποιηθεί 

άµεσα και λειτουργεί πλήρως 

β) αποδεικτικό αξιολόγησης ή δοκιµής υπό 

µορφή αντιγράφου των αρχείων 

(πιστοποιητικό δοκιµής, αποδεικτικό 

λειτουργικότητας) για κάθε αντικείµενο 

του φορτίου και πρωτόκολλο που περιέχει 

όλα τα καταγεγραµµένα στοιχεία που 

προβλέπονται στο σηµείο 3· 

β) αποδεικτικό αξιολόγησης ή δοκιµής υπό 

µορφή αντιγράφου των αρχείων 

(πιστοποιητικό δοκιµής, αποδεικτικό 

λειτουργικότητας) για κάθε αντικείµενο 

του φορτίου και πρωτόκολλο που περιέχει 

όλα τα καταγεγραµµένα στοιχεία που 

προβλέπονται στο σηµείο 3· 

γ) δήλωση του κατόχου που προβαίνει στις 

διευθετήσεις για τη µεταφορά του ΗΗΕ, 

στην οποία βεβαιώνει ότι κανένα από τα 

υλικά ή τον εξοπλισµό του φορτίου δεν 

είναι απόβλητο κατά την έννοια του 

άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/ 

98/EΚ, και 

γ) δήλωση του κατόχου που προβαίνει στις 

διευθετήσεις για τη µεταφορά του ΗΗΕ, 

στην οποία βεβαιώνει ότι κανένα από τα 

υλικά ή τον εξοπλισµό του φορτίου δεν 

είναι απόβλητο κατά την έννοια του 

άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/ 

98/EΚ, και 

δ) ενδεδειγµένη προστασία από ζηµίες 

κατά τη µεταφορά, τη φόρτωση και την 

εκφόρτωση, ιδίως µε τη δέουσα 

συσκευασία ή την κατάλληλη τοποθέτηση 
του φορτίου σε στοίβες. 

δ) ενδεδειγµένη προστασία από ζηµίες 

κατά τη µεταφορά, τη φόρτωση και την 

εκφόρτωση, ιδίως µε τη δέουσα 

συσκευασία και την κατάλληλη 
τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες. 

2. Κατά παρέκκλιση, τα στοιχεία α) και β) 

της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 δεν 
εφαρµόζονται όταν αποστέλλεται ΗΗΕ 

στον παραγωγό ή σε τρίτους που ενεργούν 

για λογαριασµό του, όταν προκύπτει από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά ότι η 

µεταφορά πραγµατοποιείται στο πλαίσιο 

συµφωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και όταν : 

2. Κατά παρέκκλιση, τα στοιχεία α) και β) 

της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 

απαγορεύεται να εφαρµόζονται όταν 
αποστέλλεται ΗΗΕ στον παραγωγό ή σε 

τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό του, 
ή σε εγκαταστάσεις τρίτων για επισκευή 
ή ανακαίνιση, εφόσον προκύπτει από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ότι η 

µεταφορά πραγµατοποιείται στο πλαίσιο 
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συµφωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και όταν : 

α) ο ΗΗΕ επιστρέφεται ως ελαττωµατικός 

για επισκευή βάσει εγγύησης προκειµένου 

να επαναχρησιµοποιηθεί, 

α) ο ΗΗΕ επιστρέφεται ως ελαττωµατικός 

για επισκευή βάσει εγγύησης προκειµένου 

να επαναχρησιµοποιηθεί, 

β) ο µεταχειρισµένος ΗΗΕ για 

επαγγελµατική χρήση αποστέλλεται για 

ανακαίνιση ή επισκευή δυνάµει νοµικής 

σύµβασης συντήρησης µετά την πώληση 
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθεί, ή  

β) ο µεταχειρισµένος ΗΗΕ για 

επαγγελµατική χρήση αποστέλλεται για 

ανακαίνιση ή επισκευή δυνάµει έγκυρης 

σύµβασης προκειµένου να 

επαναχρησιµοποιηθεί, ή  

γ) ο ελαττωµατικός µεταχειρισµένος ΗΗΕ 

για επαγγελµατική χρήση, όπως τα ιατρικά 

βοηθήµατα ή τα µέρη τους, αποστέλλεται 

για ανάλυση βλάβης δυνάµει νοµικής 

σύµβασης συντήρησης µετά την πώληση, 

όταν η εν λόγω ανάλυση µπορεί να 

διενεργηθεί µόνο από τον παραγωγό ή από 

τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό του, 

γ) ο ελαττωµατικός µεταχειρισµένος ΗΗΕ 

για επαγγελµατική χρήση, όπως τα ιατρικά 

βοηθήµατα ή τα µέρη τους, αποστέλλεται 

για ανάλυση βλάβης δυνάµει νοµικής 

σύµβασης συντήρησης µετά την πώληση, 

όταν η εν λόγω ανάλυση µπορεί να 

διενεργηθεί µόνο από τον παραγωγό ή από 

τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό του, 

 Η εξαίρεση αυτή ισχύει µόνο για 
µεταφορές σε χώρες στις οποίες έχει 
εφαρµογή η απόφαση C(2001)107/τελικό 
του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ, σχετικά µε 
την αναθεώρηση της απόφασης 
C(92)39/τελικό για τον έλεγχο των 
διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων 
προοριζόµενων για εργασίες αξιοποίησης· 

 ΗΗΕ καλυπτόµενος από τη συγκεκριµένη 
εξαίρεση, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να 
επισκευαστεί ή να ανακαινιστεί, 
θεωρείται ΑΗΗΕ. 

3. Για να αποδεικνύεται ότι τα 

µεταφερόµενα αντικείµενα είναι 

µεταχειρισµένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ, τα 

κράτη µέλη απαιτούν τα ακόλουθα στάδια 

διεξαγωγής δοκιµών και τήρησης αρχείου 

για τον µεταχειρισµένο ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό:  

3. Για να αποδεικνύεται ότι τα 

µεταφερόµενα αντικείµενα είναι 

µεταχειρισµένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ, τα 

κράτη µέλη απαιτούν τα ακόλουθα στάδια 

διεξαγωγής δοκιµών και τήρησης αρχείου 

για τον µεταχειρισµένο ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό:  

Στάδιο 1: ∆ιεξαγωγή δοκιµών Στάδιο 1: ∆ιεξαγωγή δοκιµών 

α) Ελέγχεται η λειτουργικότητα και 

εκτιµάται η παρουσία επικίνδυνων ουσιών. 

Οι προς διεξαγωγή δοκιµές εξαρτώνται 

από το είδος του ΗΗΕ. Για τα περισσότερα 

είδη µεταχειρισµένου ΗΗΕ αρκεί η δοκιµή 

λειτουργικότητας για τις βασικές 

λειτουργίες.  

α) Ελέγχεται η λειτουργικότητα και 

εκτιµάται η παρουσία επικίνδυνων ουσιών. 

Οι προς διεξαγωγή δοκιµές εξαρτώνται 

από το είδος του ΗΗΕ. Για τα περισσότερα 

είδη µεταχειρισµένου ΗΗΕ αρκεί η δοκιµή 

λειτουργικότητας για τις βασικές 

λειτουργίες.  

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

Στάδιο 2: Αρχείο Στάδιο 2: Αρχείο 

α) Το αρχείο είναι στερεωµένο σταθερά, 

άλλα όχι µόνιµα, είτε στον ίδιο τον ΗΗΕ 

(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 ΗΗΕ 

(εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη 

συσκευασία του, ώστε να µπορεί να 

αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να 

αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισµού. 

β) Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

β) Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

– ονοµασία του αντικειµένου (ονοµασία 

του εξοπλισµού αν περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα II ή στο Παράρτηµα ΙV , 
αναλόγως, και κατηγορία σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Ι ή το Παράρτηµα III , 
αναλόγως),  

- ονοµασία του αντικειµένου (ονοµασία 

του εξοπλισµού αν περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα ΙV και κατηγορία σύµφωνα µε 

το Παράρτηµα III)·  

– αναγνωριστικός αριθµός του 

αντικειµένου (αριθ. τύπου), όταν υπάρχει, 

– αναγνωριστικός αριθµός του 

αντικειµένου (αριθ. τύπου), όταν υπάρχει, 

– έτος παραγωγής (εάν είναι γνωστό),  – έτος παραγωγής (εάν είναι γνωστό),  

– επωνυµία και διεύθυνση της εταιρείας 

που είναι υπεύθυνη για την απόδειξη της 

λειτουργικότητας,  

– επωνυµία και διεύθυνση της εταιρείας 

που είναι υπεύθυνη για την απόδειξη της 

λειτουργικότητας,  

– αποτελέσµατα των δοκιµών που 

περιγράφονται στο στάδιο 1, 

(συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας 

της δοκιµής λειτουργικότητας), 

– αποτελέσµατα των δοκιµών που 

περιγράφονται στο στάδιο 1, 

(συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας 

της δοκιµής λειτουργικότητας), 

– είδος των δοκιµών που διεξήχθησαν. – είδος των δοκιµών που διεξήχθησαν. 

4. Επιπλέον των εγγράφων που 

απαιτούνται κατά τα σηµεία 1 και 3, κάθε 

φορτίο (π.χ. εµπορευµατοκιβωτίου, 

φορτηγού) µεταχειρισµένου ΗΗΕ 

συνοδεύεται από τα εξής: 

4. Επιπλέον των εγγράφων που 

απαιτούνται κατά τα σηµεία 1 και 3, κάθε 

φορτίο (π.χ. εµπορευµατοκιβωτίου, 

φορτηγού) µεταχειρισµένου ΗΗΕ 

συνοδεύεται από τα εξής: 

α) σχετικό έγγραφο µεταφορών, π.χ. 

έγγραφο CMR ή φορτωτική, 

α) σχετικό έγγραφο µεταφορών, π.χ. 

έγγραφο CMR ή φορτωτική, 

β) δήλωση του υπευθύνου προσώπου 

σχετικά µε την ευθύνη του. 

β) δήλωση του υπευθύνου προσώπου 

σχετικά µε την ευθύνη του. 

5. Ελλείψει αποδείξεως ότι ένα 

αντικείµενο είναι µεταχειρισµένος ΗΗΕ 

και όχι ΑΗΗΕ µέσω των καταλλήλων 

δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τα 

σηµεία 1 3 και 4, ενδεδειγµένης 

προστασίας από ζηµίες κατά τη µεταφορά, 

τη φόρτωση και την εκφόρτωση ιδίως µε 

τη δέουσα συσκευασία ή την κατάλληλη 

5. Ελλείψει αποδείξεως ότι ένα 

αντικείµενο είναι µεταχειρισµένος ΗΗΕ 

και όχι ΑΗΗΕ µέσω των καταλλήλων 

δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τα 

σηµεία 1, 2, 3 και 4, ενδεδειγµένης 
προστασίας από ζηµίες κατά τη µεταφορά, 

τη φόρτωση και την εκφόρτωση ιδίως µε 

τη δέουσα συσκευασία ή την κατάλληλη 
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τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες, οι 

αρχές των κρατών µελών θεωρούν ότι το 

αντικείµενο είναι ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο 

εµπεριέχει παράνοµη µεταφορά. Υπό τις 

περιστάσεις αυτές, το φορτίο 

αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 24 

και 25 του κανονισµού (EK) αριθ. 

1013/2006. 

τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες, την 
ευθύνη για την απόδειξη των οποίων 
φέρει σε κάθε περίπτωση ο κάτοχος της 
συσκευής που προορίζεται για µεταφορά, 
οι αρχές των κρατών µελών θεωρούν ότι το 

αντικείµενο είναι ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο 

εµπεριέχει παράνοµη µεταφορά. Υπό τις 

περιστάσεις αυτές, το φορτίο 

αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 24 

και 25 του κανονισµού (EK) αριθ. 

1013/2006. 

 

 

Τροπολογία  79 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα Χ – σηµείο Α 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Στοιχεία για την καταχώριση και την 

υποβολή εκθέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 

16 

Στοιχεία για την καταχώριση και την 

υποβολή εκθέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 

16 

Α. Στοιχεία που υποβάλλονται κατά την 

καταχώριση: 

Α. Στοιχεία που υποβάλλονται κατά την 

καταχώριση: 

1. Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού ή 

του νοµικού εκπροσώπου στην περίπτωση 
των παραγωγών που ορίζονται στο άρθρο 
3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv) 
(ταχυδροµικός τοµέας και τόπος, οδός και 

αριθµός, χώρα, αριθµός τηλεφώνου και 

φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και 

αρµόδιος επικοινωνίας). Σε περίπτωση 

νοµικού εκπροσώπου, επίσης τα στοιχεία 

επικοινωνίας του εκπροσωπούµενου 

παραγωγού. 

1. Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού ή 

του νοµικού εκπροσώπου (ταχυδροµικός 

τοµέας και τόπος, οδός και αριθµός, χώρα, 

αριθµός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική 

διεύθυνση καθώς και αρµόδιος 

επικοινωνίας). Σε περίπτωση νοµικού 

εκπροσώπου, επίσης τα στοιχεία 

επικοινωνίας του εκπροσωπούµενου 

παραγωγού. 

2. Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του 
παραγωγού, συµπεριλαµβανοµένου του 

ευρωπαϊκού ή του εθνικού αριθµού 

φορολογικού µητρώου (προαιρετικό). 

2. Αναγνωριστικός κωδικός του 

παραγωγού, συµπεριλαµβανοµένου του 

ευρωπαϊκού ή του εθνικού αριθµού 

φορολογικού µητρώου. 

3. Κατηγορία ΗΗΕ σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα Ι ή το Παράρτηµα ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας, αναλόγως. 

3. Κατηγορία ΗΗΕ σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 

4. Τύπος ΗΗΕ (οικιακός ή άλλος). 

Ονοµασία προϊόντος του ΗΗΕ 

(προαιρετικό). 

4. Τύπος ΗΗΕ (οικιακός ή άλλος). 

Ονοµασία προϊόντος του ΗΗΕ 

(προαιρετικό). 
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5. Ονοµασία προϊόντος του ΗΗΕ 

(προαιρετικό) 

5. Ονοµασία προϊόντος του ΗΗΕ. 

6. Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε 

τον οποίο ο παραγωγός εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του: ατοµικό ή συλλογικό 

σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των 

πληροφοριών για την οικονοµική εγγύηση. 

6. Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε 

τον οποίο ο παραγωγός εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του: ατοµικό ή συλλογικό 

σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των 

πληροφοριών για την οικονοµική εγγύηση. 

7. Χρησιµοποιούµενη τεχνική πώλησης 

(π.χ. πώληση εξ αποστάσεως). 

7. Χρησιµοποιούµενη τεχνική πώλησης 

(π.χ. πώληση εξ αποστάσεως). 

8. ∆ήλωση περί του αληθούς των 
υποβαλλόµενων στοιχείων. 

 

Αιτιολόγηση 

Για την εναρµόνιση της καταχώρησης, πρέπει τα στοιχεία που ζητούνται για τα εθνικά µητρώα να 

είναι τα ίδια. Για τον λόγο αυτό δεν γίνονται δεκτά τα προαιρετικά στοιχεία, διότι διαφορετικά θα 

υπήρχαν και πάλι αποκλίνουσες απαιτήσεις στα κράτη µέλη. Τα στοιχεία του µητρώου πρέπει να 

αντανακλούν από µόνα τους την πραγµατικότητα, και οι πρόσθετες διευκρινίσεις προσθέτουν 

µόνο γραφειοκρατία. 

 

Τροπολογία  80 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα Χ – σηµείο B 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Β. Στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων: Β. Στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων: 

1. Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του 
παραγωγού. 

1. Αναγνωριστικός κωδικός του 

παραγωγού. 

2. Περίοδος αναφοράς 2. Περίοδος αναφοράς. 

3. Κατηγορία ΗΗΕ σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα Ι ή το Παράρτηµα ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας, αναλόγως. 

3. Κατηγορία ΗΗΕ σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 

4. Ποσότητα ΗΗΕ που τίθεται στην εθνική 

αγορά, κατά βάρος. 

4. Ποσότητα ΗΗΕ που τίθεται στην εθνική 

αγορά, κατά βάρος. 

5. (προαιρετικό) ποσότητα, κατά βάρος, 
των αποβλήτων ΗΗΕ που συλλέγονται 

χωριστά, προετοιµάζονται προς 

επαναχρησιµοποίηση, ανακυκλώνονται, 

ανακτώνται και διατίθενται εντός του 

κράτους µέλους ή µεταφέρονται εντός ή 

εκτός της Ένωσης. 

5. Ποσότητα, κατά βάρος, των αποβλήτων 

ΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά, 

προετοιµάζονται προς 

επαναχρησιµοποίηση, ανακυκλώνονται, 

ανακτώνται και διατίθενται εντός του 

κράτους µέλους ή µεταφέρονται εντός ή 

εκτός της Ένωσης. 

Σηµείωση: Τα στοιχεία των σηµείων 4 και 

5 πρέπει να δίδονται ανά κατηγορία. 

Σηµείωση: Τα στοιχεία των σηµείων 4 και 

5 πρέπει να δίδονται ανά κατηγορία. 
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Αιτιολόγηση 

Για την εναρµόνιση της καταχώρησης, πρέπει τα στοιχεία που ζητούνται για τα εθνικά µητρώα να 

είναι τα ίδια. Για τον λόγο αυτό δεν γίνονται δεκτά τα προαιρετικά στοιχεία, διότι διαφορετικά θα 

υπήρχαν και πάλι αποκλίνουσες απαιτήσεις στα κράτη µέλη. 

 

 

 

 

 

 


