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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ* 

στη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ 2011/…/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 
(Αναδιατύπωση) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
 
 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: 
 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 
παράγραφος 1, 
 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
 
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,1 
 
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 
 
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία3, 
 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
 
(1) Η οδηγία 2002/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης 

Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς4. Για λόγους σαφήνειας, είναι 
σκόπιµη η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. 

 
(2) Η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος αποσκοπεί ιδίως στη 

διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και στη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση 
των φυσικών πόρων. Η πολιτική αυτή στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης και στις 
αρχές της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των ζηµιών στο περιβάλλον, κατά 
προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 
(3) Το κοινοτικό πρόγραµµα πολιτικής και δράσης για το περιβάλλον και την αειφόρο 

ανάπτυξη («πέµπτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον»)5 όριζε ότι, προκειµένου 
να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη, απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές των υφιστάµενων 
προτύπων ανάπτυξης, παραγωγής, κατανάλωσης και συµπεριφοράς και υποστηρίζει, 
µεταξύ άλλων, τη µείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων και την πρόληψη της 
ρύπανσης. Το πρόγραµµα αυτό αναφέρει τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ως έναν από τους τοµείς ενδιαφέροντος στους 
οποίους πρέπει να επιτευχθεί κανονιστική ρύθµιση, βάσει της εφαρµογής των αρχών 
της πρόληψης, της ανάκτησης και της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων. 

 
(4) Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τη γενική νοµοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των 

αποβλήτων, όπως είναι η οδηγία 2008/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2008 για τα απόβλητα6. Παραπέµπει στους ορισµούς 

                                                 
1 ΕΕ C 306, 16.12.2009, σ. 39. 
2 ΕΕ C 141, 29.5.2010, σ. 55. 
3 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 2011(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα 

στην ΕΕ) και θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 19ης Ιουλίου 2011 (δεν 
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην ΕΕ). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) απόφαση του Συµβουλίου της … 

4 ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 24. 
5 ΕΕ C 138, 17.5.1993, σ. 1. 
6 ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3. 
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που διατυπώνονται στην οδηγία αυτή, µεταξύ άλλων στους ορισµούς των αποβλήτων 
και της γενικής διαχείρισης αποβλήτων. Ο ορισµός της συλλογής κατά την οδηγία 
2008/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα απόβλητα 
καλύπτει την προκαταρκτική διαλογή και την προκαταρκτική αποθήκευση αποβλήτων 
µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. Με την 
οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 θεσπίστηκε 
πλαίσιο για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα 
προϊόντα που σχετίζονται µε την ενέργεια και κατέστη δυνατή η θέσπιση ειδικών 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για προϊόντα που σχετίζονται µε την ενέργεια 
και µπορεί να καλύπτονται και από την παρούσα οδηγία. Η οδηγία 2009/125/EΚ και 
τα εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει αυτής ισχύουν µε την επιφύλαξη της 
ενωσιακής νοµοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων. Η οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε 
τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού2 επιβάλλει την υποκατάσταση απαγορευµένων ουσιών σε 
όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΗΗΕ) που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής της.  

 
(5) Λόγω της συνεχούς επέκτασης της αγοράς και συντόµευσης των κύκλων καινοτοµίας, 

η αντικατάσταση του εξοπλισµού επιταχύνεται, καθιστώντας τα HHE ταχέως 
αναπτυσσόµενη πηγή αποβλήτων. Μολονότι η οδηγία 2002/95/ΕΚ έχει συµβάλει 
αποτελεσµατικά στη µείωση των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στον νέο ΗΗΕ, 
θα συνεχιστεί για πολλά έτη η παρουσία στα ΑΗΗΕ επικίνδυνων ουσιών, όπως είναι ο 
υδράργυρος, το κάδµιο, ο µόλυβδος, το εξασθενές χρώµιο και τα 
πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), καθώς και οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον. Η 
περιεκτικότητα των ειδών ΗΗΕ σε επικίνδυνα συστατικά προκαλεί µείζονα 
προβληµατισµό κατά το στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων και η ανακύκλωση 
των ΑΗΗΕ δεν πραγµατοποιείται σε επαρκή κλίµακα. Η απουσία ανακύκλωσης 
προκαλεί απώλεια πολύτιµων πόρων. 

 
(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 πολύτιµων 
δευτερογενών 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 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 

                                                 
1 ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 10. 
2 ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 19. 
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αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο και θα 
πρέπει να αναπτυχθούν ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ. 

 
(7) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται σε προϊόντα και 

παραγωγούς ανεξαρτήτως της τεχνικής πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
τηλεπωλήσεων και των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Εν προκειµένω, οι υποχρεώσεις των 
παραγωγών και διανοµέων που χρησιµοποιούν κυκλώµατα τηλεπωλήσεων και 
ηλεκτρονικών πωλήσεων πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να είναι ενιαίες και να 
επιβάλλονται µε τον ίδιο τρόπο που επιβάλλονται και στα άλλα κυκλώµατα διανοµής, 
προκειµένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση άλλων κυκλωµάτων διανοµής µε το 
κόστος που απορρέει από την παρούσα οδηγία όταν πρόκειται για ΑΗΗΕ 
προερχόµενα από εξοπλισµό που πωλήθηκε µε τηλεπώληση ή ηλεκτρονικώς. 

 
(7a) Για να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία 

σε ένα κράτος µέλος, ο παραγωγός πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος. Κατ’ εξαίρεση, για τη µείωση των υπαρχόντων 
εµποδίων στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και των διοικητικών 
εµποδίων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους παραγωγούς που δεν είναι 
εγκατεστηµένοι στην επικράτειά τους αλλά είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος 
µέλος, να ορίζουν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο υπεύθυνο για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, τα διοικητικά 
εµπόδια πρέπει να µειωθούν µε την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρησης 
και υποβολής εκθέσεων και µε την εξασφάλιση της αποφυγής πολλαπλών 
χρεώσεων για καταχωρήσεις στα επιµέρους κράτη µέλη. 

 
(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και 
τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που προορίζονται για 
επαγγελµατική χρήση. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη 
της ενωσιακής νοµοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύει 
όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε τα ΑΗΗΕ, καθώς και της 
ειδικής ενωσιακής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 
2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης 
Σεπτεµβρίου 2009, σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών1, και της ενωσιακής νοµοθεσίας για 
τον σχεδιασµό των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2005/125/ΕΚ.  Η προετοιµασία για 
επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων, συσκευών και ουσιών 
ψύξης και των σχετικών µειγµάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων θα πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και συγκεκριµένα τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Σεπτεµβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος2 και τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 17ης Μαΐου 2006 για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου3. Οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας µπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη υπαγωγή στο πεδίο εφαρµογής 

                                                 
1 ΕΕ L 266, 26.9.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 286, 31.10.2009, σ. 1. 
3 ΕΕ L 161, 14.6.2006, σ. 1. 
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της των µόνιµων εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας, όπως είναι οι εξέδρες εξόρυξης 
πετρελαίου, τα συστήµατα µεταφοράς αποσκευών στους αερολιµένες και οι 
ανελκυστήρες. Ωστόσο, πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας 
οδηγίας και ο εξοπλισµός που περιλαµβάνεται στις εγκαταστάσεις χωρίς να είναι 
ειδικά σχεδιασµένος για αυτές, και µπορεί να επιτελεί τη λειτουργία του ακόµα κι 
όταν δεν αποτελεί µέρος τους. Τέτοιος εξοπλισµός είναι, για παράδειγµα, τα 
συστήµατα φωτισµού και οι φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

 
(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 
εξειδικευτεί περαιτέρω στο πλαίσιο επανεξέτασης του πεδίου εφαρµογής, ώστε να 
ανταποκρίνεται περισσότερο στα συναφή εθνικά µέτρα και τις ακολουθούµενες και 
καθιερωµένες πρακτικές ▌. 

 
(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. 

 
(11) Η καθιέρωση, µε την παρούσα οδηγία, της ευθύνης του παραγωγού είναι ένα από τα 

µέσα ενθάρρυνσης του σχεδιασµού και της παραγωγής ειδών ΗΗΕ που λαµβάνουν 
πλήρως υπόψη και διευκολύνουν την επισκευή, την πιθανή αναβάθµιση, την 
επαναχρησιµοποίηση, την αποσυναρµολόγηση και την ανακύκλωσή τους. 

 
(12) Προκειµένου να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού των 

διανοµέων που µετέχει στην επιστροφή και στο χειρισµό των ΑΗΗΕ, τα κράτη µέλη 
πρέπει να καθορίζουν, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία για τις 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι διανοµείς 
µπορούν να απορρίπτουν τις επιστροφές. 

 
(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 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. Συνεπώς, τα σηµεία συλλογής που θα 
δηµιουργηθούν στα καταστήµατα λιανικής για πολύ µικρά ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στις απαιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

 
(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 
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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, και, ακόµα κι όταν 
υποβάλλεται σε ορθή επεξεργασία οι επεξεργασµένες ποσότητες δεν αναφέρονται. Η 
κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια πολύτιµων δευτερογενών πρώτων 
υλών, ▌υποβάθµιση του περιβάλλοντος και την παροχή αντιφατικών δεδοµένων. Για 
να αποφευχθεί, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά τη 
συλλογή, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα συλλεγόµενα ΑΗΗΕ θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία µε τρόπο περιβαλλοντικά ασφαλή και θα αναφέρονται σωστά στις 
σχετικές εκθέσεις. 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 αποβλήτων1. Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν σε κάθε περίπτωση στην αποφυγή ανεπιθύµητων µεταφορών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που δεν λειτουργεί σε αναπτυσσόµενες 
χώρες. 

 
(14α) Ο καθορισµός φιλόδοξων στόχων συλλογής θα πρέπει να βασίζεται στην ποσότητα 

των δηµιουργούµενων αποβλήτων, και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη οι διαφορές στον κύκλο ζωής των προϊόντων στα διάφορα κράτη µέλη, οι 
µη κορεσµένες αγορές και οι συσκευές µε µεγάλο κύκλο ζωής. Συνεπώς, θα πρέπει 
να αναπτυχθεί στο άµεσο µέλλον µεθοδολογία για τον υπολογισµό των ποσοστών 
συλλογής µε βάση τα παραγόµενα ΑΗΗΕ. Σύµφωνα µε τις τρέχουσες εκτιµήσεις, 
ένα ποσοστό συλλογής 85% των παραγόµενων ΑΗΕΕ ισοδυναµεί σε γενικές 
γραµµές µε ποσοστό συλλογής 65% του µέσου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκαν 
στην αγορά την προηγούµενη τριετία. 

 
(15) Επιβάλλεται η εξειδικευµένη επεξεργασία των ΑΗΗΕ προκειµένου να αποφευχθεί η 

διάχυση ρύπων στα ανακυκλωµένα υλικά ή στις ροές αποβλήτων. Η επεξεργασία 
αυτή είναι το πλέον αποτελεσµατικό µέσο για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης 
προς το επιλεγέν επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος της ΕΕ. Κάθε οργανισµός ή 
επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής, ανακύκλωσης και επεξεργασίας πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε ελάχιστα πρότυπα ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις 
για το περιβάλλον που σχετίζονται µε την επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Πρέπει να 
χρησιµοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και 
ανακύκλωσης υπό τον όρο ότι εξασφαλίζουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας, 

                                                 
1 ΕΕ L 190, 12.7.2006, σ. 1. 
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καθώς και υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Οι βέλτιστες διαθέσιµες 
τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης µπορεί να καθοριστούν 
περαιτέρω σύµφωνα µε τις διαδικασίες της οδηγίας 2008/1/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1. 

 
(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 στη φάση της δηµιουργίας αποβλήτων και κατά τη 
διάρκεια της ανακύκλωσης µπορεί να λάβει χώρα έκθεση σε νανοϋλικά τα οποία 
είναι µονίµως ενσωµατωµένα σε µεγάλες δοµές, για παράδειγµα σε ηλεκτρονικά 
κυκλώµατα. Για τον έλεγχο των πιθανών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον από την επεξεργασία ΑΗΗΕ που περιέχουν νανοϋλικά, είναι σκόπιµο 
να εξετάσει η Επιτροπή αν είναι απαραίτητη η επιλεκτική επεξεργασία. 

 
(15β) Η συλλογή, η αποθήκευση, η µεταφορά, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η 

επισκευή των ΑΗΗΕ, καθώς και η προετοιµασία τους για επαναχρησιµοποίηση 
πραγµατοποιούνται στη βάση µιας προσέγγισης µε γνώµονα την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και 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. 

 
(16) Όταν κρίνεται σκόπιµο, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση των ΑΗΗΕ καθώς και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, 
των συναρµολογηµένων µερών τους και των αναλωσίµων. Όπου αυτό δεν είναι 
προτιµητέο ο, η επαναχρησιµοποίηση, όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται ξεχωριστά 
πρέπει να υποβάλλονται σε ανάκτηση, µε την οποία πρέπει να επιτυγχάνεται υψηλός 
βαθµός ανακύκλωσης και ανάκτησης. Επίσης, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί 
να ενσωµατώνουν τα προϊόντα της ανακύκλωσης στον νέο εξοπλισµό. 

 
(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 προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και 
ανάκτηση των ΑΗΗΕ έχει µεγάλη σηµασία για τη χρηστή διαχείριση των πόρων 
και τη βελτιστοποίηση του εφοδιασµού µε πόρους. 

 
(18) Επιβάλλεται να καθιερωθούν βασικές αρχές για τη χρηµατοδότηση της διαχείρισης 

των ΑΗΗΕ σε ενωσιακό επίπεδο και τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα πρέπει να 
συµβάλλουν σε υψηλά ποσοστά συλλογής των αποβλήτων, καθώς και στην εφαρµογή 
της αρχής της ευθύνης του παραγωγού. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 24, 29.1.2008, σ. 8. 
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(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 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. Τα συλλογικά συστήµατα θα µπορούσαν να 
προβλέπουν διαφοροποιηµένα τέλη, µε βάση την ευκολία ανακύκλωσης των 
προϊόντων και των πολύτιµων πρώτων υλών που περιέχονται σε αυτά. Για 
εξοπλισµό µε µεγάλο κύκλο ζωής, που υπάγεται πλέον 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. 

 
(20) Θα µπορούσε να επιτρέπεται στους παραγωγούς να ενηµερώνουν τους αγοραστές, σε 

προαιρετική βάση κατά την πώληση νέων προϊόντων, σχετικά µε το κόστος συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικώς αβλαβή. Αυτό 
συνάδει µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το σχέδιο δράσης για τη 
βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική, ιδίως όσον 
αφορά την ευφυέστερη κατανάλωση και τις οικολογικές («πράσινες») δηµόσιες 
συµβάσεις.  

 
(21) Η ενηµέρωση των χρηστών σχετικά µε την υποχρέωση να µην διατίθενται πλέον τα 

ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα, αλλά να αποκοµίζονται ξεχωριστά, καθώς 
επίσης σχετικά µε τα συστήµατα συλλογής και τον ρόλο που διαδραµατίζουν κατά τη 
διαχείριση των ΑΗΗΕ, είναι απαραίτητη για την επιτυχία της συλλογής των ΑΗΗΕ. Η 
ενηµέρωση αυτή καθιστά αναγκαία τη δέουσα σήµανση των ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, που διαφορετικά θα µπορούσαν να καταλήξουν σε κάδους 
απορριµµάτων ή ανάλογα µέσα συλλογής αστικών αποβλήτων. 
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(22) Η ενηµέρωση για την αναγνώριση των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών 

που παρέχεται εκ µέρους των παραγωγών είναι σηµαντική προκειµένου να 
διευκολύνεται η διαχείριση, και ιδίως η επεξεργασία και η ανάκτηση ή ανακύκλωση 
των ΑΗΗΕ. 

 
(23) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υποδοµή για τις επιθεωρήσεις και 

την παρακολούθηση καθιστά δυνατή την επαλήθευση της ορθής εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τη σύσταση 2001/331/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, σχετικά µε 
ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη µέλη1. 

 
(24) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών 

και αποτρεπτικών κυρώσεων σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τη διαχείριση αποβλήτων, όταν παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν επίσης να αναλαµβάνουν δράση για να ανακτούν 
το κόστος της µη συµµόρφωσης και των µέτρων επανόρθωσης, µε την επιφύλαξη της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης 
Απριλίου 2004, σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και 
την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας2. 

 
(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, ώστε να διαπιστωθεί, µεταξύ άλλων, αν ο όρος αυτός 
περιλαµβάνει το πραγµατικό βάρος ολόκληρου του εξοπλισµού στη µορφή στην 
οποία διατίθεται 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. 

 
(26) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να επιλέξουν να εφαρµόζουν ορισµένες 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας µέσω συµφωνιών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και 
των οικείων οικονοµικών κλάδων, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις. 

 
▌ 
 
(28) Για τη συµπλήρωση ή την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 

ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισµένα µη 

                                                 
1 ΕΕ L 118, 27.4.2001, σ. 41. 
2 ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56. 
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ουσιώδη στοιχεία της παρούσα οδηγίας. 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 
εγράφων στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 

 
(29) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 

να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό(ΕΕ) αριθ. 182 /2010/ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των 
κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά µε τους µηχανισµούς ελέγχου από τα κράτη 
µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή1. 

 
(30) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να 

περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας των προϋπαρχουσών 
οδηγιών. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν 
τροποποιούνται κατ’ ουσία απορρέει από τις προϋπάρχουσες οδηγίες. 

 
(30α) Σύµφωνα µε την Κοινή Πολιτική ∆ήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής 

σχετικά µε τα επεξηγηµατικά έγγραφα της [...], τα κράτη µέλη ανέλαβαν να 
συνοδεύσουν, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των µέτρων 
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο µε ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα 
επεξηγείται η σχέση µεταξύ των συστατικών στοιχείων µιας οδηγίας και των 
αντίστοιχων µερών των πράξεων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την 
παρούσα οδηγία, ο νοµοθέτης κρίνει ότι η διαβίβαση των εγγράφων αυτών είναι 
αιτιολογηµένη. 

 
(31) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον 

αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που 
παρατίθενται στο παράρτηµα ΧΙ, µέρος Β. 

 
(32) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς 

από τα κράτη µέλη και ότι, εποµένως, λόγω της κλίµακας του προβλήµατος, είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η ΕΕ µπορεί να θεσπίσει µέτρα 
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο 
άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του 
συγκεκριµένου στόχου µέτρα, 

 
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο 
 
Η παρούσα οδηγία ορίζει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

                                                 
1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13. 
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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, συµβάλλοντας 
έτσι στη βιώσιµη ανάπτυξη. 

 
Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 
 
1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό (ΗΗΕ) 

ως εξής: 
 
(α) από … ∗ έως …∗∗ (µεταβατική 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 …***, σε όλο τον ΗΗΕ, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4. 

Όλος ο ΗΗΕ κατατάσσεται στις κατηγορίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ.   Το 
Παράρτηµα ΙV περιέχει µη εξαντλητικό κατάλογο των ΗΗΕ που εµπίπτουν 
στις κατηγορίες του παραρτήµατος ΙII (ανοικτός κατάλογος). 

 
2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων της κοινοτικής 

νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία και για τα χηµικά προϊόντα, ειδικότερα 
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων1, καθώς και της ειδικής 
ενωσιακής νοµοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων και τον σχεδιασµό προϊόντων. 

 
3. Κατά τη µεταβατική περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), η 

παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ: 
 
(α) εξοπλισµός απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών συµφερόντων 

ασφάλειας των κρατών µελών, στον οποίο περιλαµβάνονται τα όπλα, τα 
πυροµαχικά και το πολεµικό υλικό που προορίζονται για αµιγώς 
στρατιωτικούς σκοπούς· 

 
(β) εξοπλισµός ειδικά σχεδιασµένος και εγκατεστηµένος ως τµήµα άλλου τύπου 

εξοπλισµού αποκλειόµενου από ή µη υπαγόµενου στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας, ο οποίος µπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του µόνο εάν 
αποτελεί τµήµα του εν λόγω άλλου εξοπλισµού· 

                                                 
∗ ΕΕ να εισαχθεί ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗∗ ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: έξι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

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

παρούσας οδηγίας 
1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1. 
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(γ) λαµπτήρες πυράκτωσης· 

 
4. Πέραν του εξοπλισµού που αναφέρεται στην παράγραφο 3, από την …* η παρούσα 

οδηγία δεν εφαρµόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ: 
 
(α) εξοπλισµός σχεδιασµένος για αποστολή στο διάστηµα· 
 
(β) σταθερά βιοµηχανικά εργαλεία µεγάλης κλίµακας 
 
(γ) µόνιµες εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, µε εξαίρεση τον περιλαµβανόµενο 

εξοπλισµό που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις εγκαταστάσεις αυτές· 
 
(δ) µέσα µεταφοράς ανθρώπων ή εµπορευµάτων, πλην των ηλεκτρικών δίτροχων 

οχηµάτων τα οποία δεν είναι εγκεκριµένου τύπου· 
 
(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 

 
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. 

 
Άρθρο 3 
Ορισµοί 

 
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

 
(α) «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλισµός η ορθή 

λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύµατα ή ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία και ο εξοπλισµός για την παραγωγή, τη µεταφορά και τη µέτρηση των 
ρευµάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό 

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

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

οδηγίας. 
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ονοµαστική τάση έως 1000 V εναλλασσοµένου ρεύµατος ή έως 1500 V 
συνεχούς ρεύµατος 

 
(β) «µεγάλης κλίµακας σταθερά βιοµηχανικά εργαλεία»: µεγάλης κλίµακας 

συναρµολόγηµα µηχανηµάτων, εξοπλισµού και/ή εξαρτηµάτων που 
λειτουργούν από κοινού για µια ειδική εφαρµογή, εγκαθίστανται και 
απεγκαθίστανται από ειδικούς σε συγκεκριµένη θέση, και χρησιµοποιούνται 
και συντηρούνται από επαγγελµατίες σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή σε 
εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης. 

 
(γ) «µεγάλης κλίµακας σταθερή εγκατάσταση»: ένας µεγάλης κλίµακας 

συνδυασµός διάφορων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων, 
που: 
 
(i) συναρµολογούνται, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από 

επαγγελµατίες, 
 
(ii) προορίζονται να χρησιµοποιούνται µονίµως ως µέρος κτιρίου ή δοµής σε 

έναν προκαθορισµένο ειδικό χώρο, και  
 
µπορούν να αντικαθίστανται µόνο από τον ίδιο, ειδικά σχεδιασµένο 

εξοπλισµό». 
 
(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 

 
(ε) «Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» ή «ΑΗΗΕ»: ο 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που θεωρείται απόβλητο κατά την 
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/ 98 /EΚ, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των 
συναρµολογηµένων µερών και των αναλωσίµων, που συνιστούν τµήµα του 
προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του. 

 
(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 οποίο1: 
 
(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,  

                                                 
1 ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19. 
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(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),  

 
(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, 

 
(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. 

 
Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηµατοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει 
χρηµατοδοτικής συµφωνίας, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί 
επίσης ως παραγωγός κατά την έννοια των σηµείων i) έως iv). 

 
(ζ) «∆ιανοµέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, το 

οποίο καθιστά ΗΗΕ διαθέσιµο στην αγορά· Ο ορισµός αυτός δεν εµποδίζει ένα 
διανοµέα να είναι και παραγωγός κατά την έννοια του σηµείου στ). 

 
(η) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά 

και από εµπορικές, βιοµηχανικές, ιδρυµατικές και άλλες πηγές, η φύση και η 
ποσότητα των οποίων είναι παρόµοιες µε εκείνες των ΑΗΗΕ προερχόµενων 
από νοικοκυριά. Τα απόβλητα από ΗΗΕ που ενδέχεται να χρησιµοποιούνται 
από ιδιωτικά νοικοκυριά και χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών 
θεωρούνται εν πάση περιπτώσει ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης 

 
(θ) «Χρηµατοδοτική συµφωνία»: οποιαδήποτε συµφωνία ή διακανονισµός 

δανειοδότησης, εκµίσθωσης, µίσθωσης ή µελλοντικής πώλησης εξοπλισµού, 
ανεξάρτητα από το αν οι όροι της εν λόγω συµφωνίας ή διακανονισµού ή 
οιασδήποτε συνοδευτικής συµφωνίας ή διακανονισµού προβλέπουν ή 
επιτρέπουν τη µεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισµού. 

 
(ι) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανοµή, 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κράτους µέλους στο πλαίσιο εµπορικής 
δραστηριότητας, είτε επί πληρωµή είτε δωρεάν. 

 
(ια) «∆ιάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί 

στην αγορά. εντός της επικράτειας κράτους µέλους σε επαγγελµατική βάση 
 
(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 στο πλαίσιο της επεξεργασίας. 
Μια ουσία, ένα µείγµα ή ένα συστατικό είναι αναγνωρίσιµο εάν υπάρχει 
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δυνατότητα παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η ασφαλής για το 
περιβάλλον επεξεργασία. 

 
(ιγ) «ιατρικό βοήθηµα»: ιατρικό βοήθηµα ή εξάρτηµα κατά την έννοια, αντίστοιχα, 

του στοιχείου α) ή β) του άρθρου 1, παρ. 2 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ της 14ης 
Ιουνίου 1993 για τις ιατρικές συσκευές1, που συνιστά ΗΗΕ. 

 
(ιδ) «ιατρικό βοήθηµα που χρησιµοποιείται στη διάγνωση in vitro»: βοήθηµα ή 

εξάρτηµα που χρησιµοποιείται στη διάγνωση in vitro κατά την έννοια, 
αντίστοιχα, του στοιχείου β) ή γ) του άρθρου 1, παρ. 2 της οδηγίας 98/79/ΕΟΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 
για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in 
vitro2, που συνιστά ΗΗΕ. 

 
(ιε) «ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό βοήθηµα»: ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό 

βοήθηµα κατά την έννοια του στοιχείου γ) του άρθρου 1, παρ. 2 της οδηγίας 
90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά 
βοηθήµατα3, που συνιστά ΗΗΕ. 

 
2. Επίσης, ισχύουν οι ορισµοί «επικίνδυνα απόβλητα», « συλλογή» «χωριστή 

συλλογή» «πρόληψη», «επαναχρησιµοποίηση»,» επεξεργασία» ,»ανάκτηση», 
«προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση», «ανακύκλωση» και «διάθεση», του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

 
Άρθρο 4 

Σχεδιασµός προϊόντων 
 
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ενωσιακής νοµοθεσίας για την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και 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 να εφαρµόζονται οι απαιτήσεις οικολογικής 
σχεδίασης όσον αφορά τη διευκόλυνση της επαναχρησιµοποίησης και της επεξεργασίας των 
ΑΕΕΕ, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, και 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. 

                                                 
1 ΕΕ L 169, 12.7.1993, σ. 1. 
2 ΕΕ L 331, 7.12.1998, σ. 1. 
3 ΕΕ L 189, 20.7.1990, σ. 17. 
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Άρθρο 5 

Χωριστή συλλογή 
 
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κατάλληλα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης 

των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, για την εξασφάλιση της ορθής 
επεξεργασίας όλων των συλλεγόµενων ΑΗΗΕ 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, λαµπτήρων φθορισµού που περιέχουν 
υδράργυρο, φωτοβολταϊκών πλαισίων και µικρού εξοπλισµού της κατηγορίας 5 του 
παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 
2. Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε: 

 
(α) να συγκροτηθούν συστήµατα τα οποία επιτρέπουν στους τελικούς κατόχους 

και τους διανοµείς να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά τουλάχιστον δωρεάν. Τα 
κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα των 
απαραίτητων εγκαταστάσεων συλλογής, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την 
πληθυσµιακή πυκνότητα· 

 
(β) οι διανοµείς να είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι, όταν προσφέρουν νέο 

προϊόν, τα απόβλητα αυτά µπορούν να τους επιστρέφονται τουλάχιστον 
δωρεάν, µε αντιστοιχία ένα προς ένα, εφόσον ο εξοπλισµός αυτός είναι 
ισοδύναµου τύπου και επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες µε τον προσφερόµενο 
εξοπλισµό. Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την παρούσα διάταξη, 
εφόσον διασφαλίσουν ότι τούτο δεν καθιστά δυσχερέστερη για τον τελικό 
κάτοχο την επιστροφή των ΑΗΗΕ και µε την προϋπόθεση ότι αυτό παραµένει 
δωρεάν για τον τελικό κάτοχο. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της 
παρούσας διάταξης ενηµερώνουν την Επιτροπή· 

 

(βα) Οι διανοµείς να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες, στα καταστήµατα 
λιανικής τα οποία διαθέτουν χώρους πώλησης ΗΗΕ εµβαδού τουλάχιστον 
400 τ.µ. ή πολύ κοντά σε αυτά, τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ 
µικρών ΑΗΗΕ (καµιά από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνει τα 25 
εκ.) χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ, εκτός αν προκύψει από 
αξιολόγηση ότι τα υπάρχοντα εναλλακτικά συστήµατα συλλογής είναι 
τουλάχιστον εξίσου αποτελεσµατικά. Οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να είναι 
διαθέσιµες στο κοινό. Τα συλλεγόµενα ΑΗΗΕ πρέπει να υφίστανται 
κατάλληλη επεξεργασία σύµφωνα µε το άρθρο 8· 

 
(γ) µε την επιφύλαξη των διατάξεων των στοιχείων α), β) και βα), να επιτρέπεται 

στους παραγωγούς η συγκρότηση και θέση σε λειτουργία ατοµικών ή/και 
συλλογικών συστηµάτων επιστροφής για ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, υπό 
τον όρο ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τους στόχους της παρούσας οδηγίας· 
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(δ) λαµβάνοντας υπόψη τα εθνικά και ενωσιακά πρότυπα υγείας και ασφάλειας, 
να είναι δυνατή η άρνηση παραλαβής επιστρεφόµενων δυνάµει των στοιχείων 
α), β) και βα) ΑΗΗΕ που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια του προσωπικού λόγω µόλυνσης. Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε 
συγκεκριµένες ρυθµίσεις για τα εν λόγω ΑΗΗΕ. 

 
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικές ρυθµίσεις για τη σύµφωνα µε τα 
στοιχεία α), β) και βα) επιστροφή των ΑΗΗΕ, αν ο εξοπλισµός δεν περιλαµβάνει τα 
ουσιώδη κατασκευαστικά του στοιχεία ή αν περιέχει άλλα απόβλητα εκτός των 
ΑΗΗΕ. 

 
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν τους φορείς οι οποίοι επιτρέπεται να συλλέγουν 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2. 
 
4. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν ότι τα ΑΗΗΕ που αποτίθενται στις 

εγκαταστάσεις συλλογής των παραγράφων 2 και 3 θα παραδίδονται εν συνεχεία 
στους παραγωγούς ή σε τρίτους οι οποίοι ενεργούν για λογαριασµό τους ή, για τους 
σκοπούς της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, στις ενδεδειγµένες 
εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις. 

 
5. Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ από άλλους χρήστες εκτός των οικιακών και µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 13, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ή τρίτοι οι 
οποίοι ενεργούν για λογαριασµό τους µεριµνούν για τη συλλογή των αποβλήτων 
αυτών. 

 
Άρθρο 6 

∆ιάθεση και µεταφορά των συλλεγόµενων ΑΗΗΕ 
 
1. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διάθεση ΑΗΗΕ που έχουν συλλεχθεί χωριστά και 

δεν έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε το άρθρο 8. 
 
2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη συλλογή και τη µεταφορά των χωριστά 

συλλεγόµενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που επιτρέπει βέλτιστες συνθήκες για την 
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, καθώς και τον περιορισµό 
των επικίνδυνων ουσιών σε κλειστό περιβάλλον. 
Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, τα 
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω µεταφορά, τα 
συστήµατα ή οι εγκαταστάσεις συλλογής, κατά περίπτωση, να προβλέπουν 
διαχωρισµό στα σηµεία συλλογής του ΑΗΕΕ που προετοιµάζεται για 
επαναχρησιµοποίηση από άλλα, χωριστά συλλεγόµενα ΑΗΕΕ, ιδιαίτερα 
παρέχοντας πρόσβαση σε προσωπικό από κέντρα επαναχρησιµοποίησης. 

 
Άρθρο 7 

Ποσοστό συλλογής 
 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, κάθε κράτος µέλος µεριµνά για την 

εφαρµογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού και, στη βάση αυτή, 
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εξασφαλίζει την επίτευξη ελάχιστου ετήσιου ποσοστού συλλογής. Αυτό τις …*, το 
ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45%, και υπολογίζεται βάσει του 
συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδοµένο έτος στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 5 και 6, εκφράζεται δε ως 
ποσοστό του µέσου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα 
προηγούµενα τρία έτη στο κράτος µέλος αυτό. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη 
σταδιακή αύξηση του όγκου των συλλεγόµενων ΑΗΗΕ κατά το διάστηµα από … 
έως …**, εκτός αν ·έχει ήδη επιτευχθεί το τελικό ποσοστό συλλογής.  
 
Από τις …**, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε 
ετήσια βάση πρέπει να είναι το 65% του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την 
προηγούµενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται στο 
έδαφός τους. 
 

Μέχρι τις …***, θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΕΕ 
οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων 
χιλιόγραµµων κατά µέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, ή σε ποσότητα ίση µε το µέσο 
βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχτηκαν στο συγκεκριµένο κράτος µέλος την 
προηγούµενη τριετία, όποια είναι µεγαλύτερη. 

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

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, διαβιβάζονται στα κράτη µέλη δωρεάν, 
συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον πληροφοριών για τα ΑΗΗΕ που 

- παραλήφθηκαν στις εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας, 

- παραλήφθηκαν από τους διανοµείς, 

- συλλέχτηκαν χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό 
τους. 

 
3. Η Βουλγαρία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Λετονία ,η Λιθουανία η Ουγγαρία, η 

Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία  µπορούν, λόγω 
ελλείψεων στην απαραίτητη υποδοµή και χαµηλού επιπέδου κατανάλωσης ΗΗΕ, να 
αποφασίσουν: 
 
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 

                                                 
*  ΕΕ: να εισαχθεί έτος: 4 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** ΕΕ: να εισαχθεί έτος: 7 έτη 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. 
* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 4 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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β) να αναβάλουν την επίτευξη των τελικών ποσοστών συλλογής της παραγράφου 

1 έως την ηµεροµηνία της επιλογής τους, το αργότερο, όµως, έως την …**. 
 
4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 20, για τον καθορισµό των µεταβατικών διατάξεων που 
απαιτούνται για την αντιµετώπιση δυσχερειών που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη 
στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 1 ▌. ▌ 

 
5. Προκειµένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος 

άρθρου, καθορίζονται από την Επιτροπή έως τις …***, µε εκτελεστικές πράξεις, 
κοινή µεθοδολογία για τον υπολογισµό του συνολικού βάρους του ΗΗΕ που 
διατίθεται στην εθνική αγορά και κοινή µεθοδολογία τον υπολογισµό της κατά 
βάρος ποσότητας ΑΗΗΕ που παράγονται σε κάθε κράτος µέλος. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 

                                                 
** ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 9 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
***  ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 3 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 
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6. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις …*, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, για µε την επανεξέταση των προθεσµιών σε σχέση µε τα ποσοστά 
συλλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και για τον πιθανό καθορισµό 
στόχων χωριστής συλλογής για µία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήµατος 
ΙΙΙ ειδικά για εξοπλισµό ανταλλαγής θερµότητας, για φωτοβολταϊκά πλαίσια, για 
µικρό εξοπλισµό, συµπεριλαµβανοµένου µικρού εξοπλισµού πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, και για λαµπτήρες που περιέχουν υδράργυρο  Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται, αν είναι σκόπιµο, από νοµοθετική πρόταση. 

 
▌ 

 

7a. Αν η Επιτροπή θεωρεί, µε βάση µελέτη αντικτύπου, ότι απαιτείται να 
αναθεωρηθεί το ποσοστό συλλογής µε βάση τα παραγόµενα ΑΗΗΕ, υποβάλλει 
σχετική νοµοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

 

 
 

Άρθρο 8 
Ενδεδειγµένη επεξεργασία 

 
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να 

υποβάλλονται σε ενδεδειγµένη επεξεργασία. 
 
2. Η ενδεδειγµένη επεξεργασία, πλην της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, και 

των λειτουργιών ανάκτησης ή ανακύκλωσης, περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την 
αφαίρεση όλων των ρευστών και επιλεκτική επεξεργασία σύµφωνα µε το παράρτηµα 
VΙΙ. 

 
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. 

 
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 ▌. 
 

                                                 
*  ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 3 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 
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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 καλείται να 
αξιολογήσει αν απαιτείται να γίνουν τροποποιήσεις στο παράρτηµα VII 
προκειµένου να συµπεριληφθούν τα νανοϋλικά που περιέχονται σον ΗΗΕ . 

 
5. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν 

ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την επεξεργασία των συλλεγόµενων ΑΗΗΕ.  
 
Τα κράτη µέλη που ορίζουν πρότυπα ποιότητας ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή, 
η οποία τα δηµοσιεύει. 
 
Το αργότερο έως τις …*, η Επιτροπή ζητεί από του ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης να αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα για την επεξεργασία ΑΗΗΕ, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάκτησης, της ανακύκλωσης και της προετοιµασίας για 
επαναχρησιµοποίηση. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη 
της τεχνικής. 
 
Προκειµένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, ελάχιστα 
ποιοτικά πρότυπα µε βάση ιδιαίτερα τα πρότυπα που αναπτύσσουν οι ευρωπαϊκοί 
οργανισµοί τυποποίησης. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε 
την διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
 
Για τα πρότυπα που εγκρίνει η Επιτροπή δηµοσιεύεται παραποµπή. 

 
6. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν όσες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις προβαίνουν σε 

επεξεργασία να καθιερώνουν πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009 περί της εκούσιας 
συµµετοχής οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS)1. 

 
Άρθρο 9 
Άδειες 

 
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί 

εργασίες επεξεργασίας να λαµβάνει άδεια από τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το 
άρθρο 23 της οδηγίας 2008//98/EΚ. 

 
2. Οι εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις άδειας, οι όροι για τις εξαιρέσεις και την 

καταχώριση συµφωνούν, αντίστοιχα, µε τα άρθρα 24, 25 και 26 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ. 

 

                                                 
*  ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 6 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
1 ΕΕ L 342, 22.12.2009, σ. 1. 
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3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αναφερόµενη στις παραγράφους 1 και 2 άδεια ή 
καταχώριση να περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την τήρηση 
των απαιτήσεων του άρθρου 8 παράγραφοι 2, 3 και 5 και για την επίτευξη των 
στόχων ανάκτησης του άρθρου 11. 

 

Άρθρο 10 
Μεταφορές ΑΗΗΕ 

 
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) 1013/2006 και τον κανονισµό (ΕΚ) 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 τον κανονισµό (EK) 1013/2006 και τον κανονισµό (ΕΚ) 1418/2007, ο 
εξαγωγέας µπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες 
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

 

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. 

 

Άρθρο 11 
Στόχοι ανάκτησης 

 
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. 

 
2. Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται για κάθε κατηγορία διαιρώντας το 

βάρος τωµ 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. 

                                                 
1  ΕΕ L 316, 4.12.2007, σ. 6. 
*  ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων της διαλογής και της 
αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. 

 
3. Προκειµένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος 

άρθρου, µπορούν να θεσπισθούν την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις πρόσθετοι 
κανόνες σχετικά µε τις µεθόδους υπολογισµού για την εφαρµογή των ελάχιστων 
στόχων. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 

 
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.. 

 
 Τα κράτη µέλη µεριµνούν επίσης ώστε, για τους σκοπούς της παραγράφου 6, να 

τηρούνται στοιχεία σχετικά µε το βάρος των προϊόντων και των υλικών που 
βγαίνουν από την εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/προετοιµασίας για 
επαναχρησιµοποίηση (προϊόντα). 

 
5. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανάκτησης, 

ανακύκλωσης και επεξεργασίας. 
 
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, διερευνούν τη δυνατότητα 
θέσπισης ιδιαίτερων στόχων για τα ΑΗΗΕ που προετοιµάζονται για 
επαναχρησιµοποίηση, και επανεξετάζουν τη µέθοδο υπολογισµού της παραγράφου 
2, προκειµένου να αναλυθεί κατά πόσον είναι εφικτό να τεθούν στόχοι ανάκτησης 
µε βάση προϊόντα και υλικά που απορρέουν(εκροές) από ανάκτηση, ανακύκλωση 
και προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση. 

 
Άρθρο 12 

Χρηµατοδότηση ως προς τα AHHE οικιακής προέλευσης 
 
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παραγωγοί να εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση 

της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς αβλαβούς 
διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής, οι οποίες δηµιουργούνται δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

2. Όπου ενδείκνυται, τα κράτη µέλη µπορούν να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
χρηµατοδοτούν και τη δαπάνη που συνεπάγεται η συλλογή ΑΗΗΕ οικιακής 
προέλευσης πριν παραδοθούν στις εγκαταστάσεις συλλογής. 

                                                 
* ΕΕ: να εισαχθεί η ηµεροµηνία - 4 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 
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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. 
 
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. 

 
4. Η ευθύνη για τη χρηµατοδότηση του κόστους της διαχείρισης των ΑΗΗΕ των 

προερχόµενων από προϊόντα που είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 13 
Αυγούστου 2005 («ιστορικά απόβλητα») ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα 
συστήµατα, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι υφιστάµενοι στην αγορά 
όταν ανακύπτει το σχετικό κόστος παραγωγοί, π.χ. ανάλογα µε το µερίδιό τους στην 
αγορά ανά τύπο εξοπλισµού. 

 
5. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων 

µηχανισµών ή διαδικασιών επιστροφής των συνεισφορών στους παραγωγούς όταν 
ο ΗΗΕ µεταφέρεται για κυκλοφορία στην αγορά εκτός της επικράτειας του 
συγκεκριµένου κράτους µέλους. Τέτοιες διαδικασίες µπορεί να αναπτύσσονται από 
παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό τους. 

5α. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση, έως τις …∗∗∗∗, σχετικά µε τη δυνατότητα 

ανάπτυξης κριτηρίων για την ενσωµάτωση του πραγµατικού κόστους στο τέλος 
κύκλου ζωής, της χρηµατοδότησης των ΑΗΗΕ από παραγωγούς, και, αν είναι 
σκόπιµο, να υποβάλει νοµοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 13 
Χρηµατοδότηση ως προς τα ΑΗΗΕ από άλλους χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών 

 
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά µετά τις 

13 Αυγούστου 2005, οι δαπάνες για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάκτηση και 
την περιβαλλοντικώς αβλαβή διάθεση των ΑΗΗΕ που προέρχονται από άλλους 
χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών να χρηµατοδοτούνται από τους 
παραγωγούς. 
 

                                                 
∗  ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: 3 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 
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Για τα ιστορικά απόβλητα που αντικαθίστανται από νέα ισοδύναµα προϊόντα ή από 
νέα προϊόντα που επιτελούν την ίδια λειτουργία, η χρηµατοδότηση των δαπανών 
επιβαρύνει τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων, όταν τα προσφέρουν. Τα κράτη 
µέλη δύνανται, εναλλακτικώς, να προβλέπουν ότι οι άλλοι χρήστες πλην των 
ιδιωτικών νοικοκυριών, µπορούν επίσης να καθίστανται, εν µέρει ή πλήρως, 
υπεύθυνοι για τη χρηµατοδότηση αυτή. 
Για τα λοιπά ιστορικά απόβλητα, η χρηµατοδότηση των δαπανών επιβαρύνει τους 
χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών. 

 
2. Οι παραγωγοί και οι χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, δύνανται, υπό την 

επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας, να συνάπτουν συµφωνίες που να προβλέπουν 
άλλες µεθόδους χρηµατοδότησης. 

 
Άρθρο 14 

Ενηµέρωση των 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. 

 
2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικιακοί χρήστες ΗΗΕ ενηµερώνονται δεόντως 

σχετικά µε: 
 
(α) την απαίτηση να µην διατίθενται τα ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα, 

αλλά να συλλέγονται χωριστά· 
 
(β)  τα συστήµατα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση, µε την 

προώθηση του συντονισµού των πληροφοριών που επιτρέπουν τον 
εντοπισµό όλων των διαθέσιµων σηµείων συλλογής, ανεξάρτητα από τον 
παραγωγό ή άλλο φορέα που είναι υπεύθυνος για κάθε σηµείο. 

 
(γ) το ρόλο τους στην επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες 

µορφές ανάκτησης των ΑΗΗΕ· 
 
(δ) τις δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως 

αποτέλεσµα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στον ΗΗΕ· 
 
(ε) την έννοια του συµβόλου που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΧ. 

 
3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κατάλληλα µέτρα προκειµένου οι καταναλωτές να 

συµµετέχουν στη συλλογή των AHHE και να ενθαρρύνονται να διευκολύνουν τη 
διαδικασία επαναχρησιµοποίησης, επεξεργασίας και ανάκτησης. 

 
4. Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η διάθεση των AHHE ως αδιαχώριστων αστικών 

αποβλήτων και να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή τους, τα κράτη µέλη µεριµνούν 
ώστε οι παραγωγοί να σηµαίνουν δεόντως µε το σύµβολο που παρατίθεται στο 
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Παράρτηµα ΙΧ – κατά προτίµηση σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 504191 –
τον ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο 
λόγω του µεγέθους ή της λειτουργίας του προϊόντος, το σύµβολο τυπώνεται στη 
συσκευασία, τις οδηγίες χρήσης και την εγγύηση του συγκεκριµένου ΗΗΕ. 

 
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, και 
µέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης. 

 
Άρθρο 15 

Ενηµέρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
 
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 για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ, 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 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). 

 
2. ▌Προκειµένου να καθίσταται δυνατός ο αδιαµφισβήτητος προσδιορισµός της 

ηµεροµηνίας διάθεσης του ΗΗΕ στην αγορά, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να 
υπάρχει σήµα στη συσκευή που να προσδιορίζει ότι ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά 
µετά τις 13 Αυγούστου 2005. Κατά προτίµηση εφαρµόζεται για το σκοπό αυτό το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419. 

 
Άρθρο 16 

Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων 
 
1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, µητρώο παραγωγών, 

συµπεριλαµβανοµένων των παραγωγών που προµηθεύουν ΗΗΕ χρησιµοποιώντας 
επικοινωνία εξ αποστάσεως. Το µητρώο έχει σκοπό την παρακολούθηση της 
τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. 
 
Οι παραγωγοί που προµηθεύουν ΗΗΕ χρησιµοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο στ) σηµείο ιν) καταχωρίζονται στο 
κράτος µέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση. Οι παραγωγοί που προµηθεύουν 

                                                 
1 Εκδόθηκε από τη CENELEC τον Μάρτιο του 2006. 
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ΗΗΕ χρησιµοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως, κατά τον ορισµό του άρθρου 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv), καταχωρίζονται µέσω των 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, εκτός εάν 
έχουν ήδη καταχωρισθεί στο κράτος µέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση.  

 
2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

 
α) κάθε παραγωγός ή ▌ κάθε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος σε περίπτωση 

που εφαρµόζεται το άρθρο 17 καταχωρίζεται όπως απαιτείται και έχει τη 
δυνατότητα να καταχωρίζει στο οικείο εθνικό µητρώο ηλεκτρονικά όλες τις 
σχετικές πληροφορίες που περιγράφουν τις δραστηριότητες του 
συγκεκριµένου παραγωγού στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

 
β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτηµένος 

αντιπρόσωπος, στην περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 17, παρέχει τις 
πληροφορίες του Παραρτήµατος Χ Μέρος Α και αναλαµβάνει να τις 
επικαιροποιεί▌, 

 
γ) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση 

που εφαρµόζεται το άρθρο 17, παρέχει τις πληροφορίες του Παραρτήµατος Χ 
Μέρος Β 

 
γα)  τα εθνικά µητρώα επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλα εθνικά µητρώα µέσω 

συνδέσµων στις ιστοσελίδες τους, προκειµένου να διευκολύνεται, σε όλα τα 
κράτη µέλη, η καταχώριση των παραγωγών ή, σε περίπτωση που 
εφαρµόζεται το άρθρο 17, των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους.  

 
3. Προκειµένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος 

άρθρου, ο µορφότυπος για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων και η 
συχνότητα υποβολής στο µητρώο καθορίζονται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές 
πράξεις. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 

 
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. 

 
5. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, ανά τριετία, έκθεση σχετικά µε την 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και µε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4. Η έκθεση εφαρµογής συντάσσεται βάσει ερωτηµατολογίου, το οποίο 
ορίζεται από τις αποφάσεις 2004/249/EΚ1 και 2005/369/EΚ2 της Επιτροπής. Η 
έκθεση τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής εντός εννέα µηνών από το τέλος της 
αντίστοιχης τριετούς περιόδου. 

                                                 
1 ΕΕ L 78, 16.3.2004, σ. 56. 
2 ΕΕ L 119, 11.5.2005, σ. 13. 
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Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από την …* έως την…**. 
 
Εντός εννέα µηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών µελών, η Επιτροπή 
δηµοσιεύει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

 
Άρθρο 17 

Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 
 
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ένας παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 
1, στοιχείο στ) εδάφια (i) έως (iii), εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος, µπορεί, κατά 
παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3, να ορίζει νοµικό ή φυσικό πρόσωπο 
εγκατεστηµένο στην επικράτειά τους ως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο υπεύθυνο για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του συγκεκριµένου παραγωγού, σύµφωνα µε την παρούσα 
οδηγία, στην επικράτειά τους. 
 
2. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε οι παραγωγοί όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 
στοιχείο στ) εδάφιο iv), που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά του και πωλούν ΗΗΕ σε 
άλλο κράτος µέλος, να ορίζουν στο κράτος µέλος αυτό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο 
υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συγκεκριµένου παραγωγού, σύµφωνα 
µε την οδηγία, στην επικράτεια του εν λόγω κράτους µέλους. 
 
3. Ο ορισµός εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου πρέπει να γίνεται µε γραπτή εντολή. 

 
Άρθρο 18 

∆ιοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 
 
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 παραγωγών 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, ιδιαίτερα µεταξύ εθνικών µητρώων, περιλαµβάνουν 
ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας. 
 
Η συνεργασία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και 
πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων ενδεχόµενων επιθεωρήσεων, 
στο πλαίσιο της τήρησης των διατάξεων της νοµοθεσίας για την προστασία των 
δεδοµένων που ισχύει στο κράτος µέλος του οποίου η αρχή καλείται σε συνεργασία. 

                                                 
* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία - 18 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 
** ΕΕ: να εισχαθεί ηµεροµηνία - το τέλος της πρώτης κανονικής τριετούς περιόδου αναφοράς, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης 
∆εκεµβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν 
την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον, η οποία επισυµβαίνει µετά την εν λόγω 
ηµεροµηνία. 
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Άρθρο 19 

Προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο 
 
Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 
120, όσον αφορά τροποποιήσεις, αναγκαίες για την προσαρµογή του άρθρου 16 παράγραφος 
5 και των Παραρτηµάτων ΙV, VΙΙ, VΙΙΙ και IX στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο. Κατά 
την τροποποίηση του Παραρτήµατος VΙΙ, λαµβάνονται υπ’ όψιν οι εξαιρέσεις που 
αναγνωρίζονται µε την οδηγία2011/65/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011. για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικινδύνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό1. 
 
Πριν από κάθε τροποποίηση των παραρτηµάτων, η Επιτροπή συµβουλεύεται, µεταξύ άλλων, 
τους παραγωγούς ΗΗΕ, τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζοµένων και καταναλωτών. 

 
Άρθρο 20 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 
 
1. Οι εξουσίες έκδοσης πράξεων κατ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου. 
 
2. Η εξουσιοδότηση κατά τα άρθρα 7 παρ. 4, 8 παρ.4, 10 παρ.3, και 19 χορηγείται στην 

Επιτροπή για 5 έτη από την …..*. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο 9 µήνες πριν από τη λήξη της 
πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρώς για χρονικά διαστήµατα ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο αντιταχθούν στην 
ανανέωση, και το αργότερο 3 µήνες πριν τελειώσει η κάθε περίοδος. 

 
3. Η εξουσιοδότηση κατά τα άρθρα 7 παρ. 4, 8 παρ.4, 10 παρ.3, και 19 µπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 
ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. 

 
4. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί ταυτόχρονα 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  
 
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατά τα άρθρα 7 παρ. 4, 8 παρ.4, 10 

παρ.3, και 19 τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την ηµέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν 

                                                 
1 ΕΕ L 174, 1.7.2011, σ. 88. 
* Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.  
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αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά 2 µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
του Συµβουλίου. 

 
Άρθρο 21 

∆ιαδικασία επιτροπής 
 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του 

άρθρου 39 της οδηγίας 2008/ 98/EΚ. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 
 
Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώµη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης και εφαρµόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 
Άρθρο 22 
Κυρώσεις 

 
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή τους. Οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα 
κράτη µέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 
ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 24, και της γνωστοποιούν αµέσως κάθε 
µεταγενέστερη τροποποίησή τους 

 
Άρθρο 23 

Επιθεώρηση και παρακολούθηση 
 
1. Τα κράτη µέλη διενεργούν τις ενδεδειγµένες επιθεωρήσεις και παρακολούθηση για 

να ελέγχουν την ορθή εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 
 
Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν τουλάχιστον  
 
-  πληροφορίες χορηγούµενες στο πλαίσιο του µητρώου παραγωγών,  
 
-  µεταφορές, ιδίως τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός ΕΕ σύµφωνα µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) 1013/2006 και τον κανονισµό (ΕΚ) της Επιτροπής 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. 
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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. 

 
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 για λογαριασµό τους ή άλλα πρόσωπα τα οποία µεριµνούν για τη 
µεταφορά µεταχειρισµένου ΗΕΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για 
ΑΗΗΕ. 

 
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 

 
Άρθρο 24 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 
 
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. 

 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιλαµβάνουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που 
διευκρινίζει ότι οι παραποµπές στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα 
οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος 
πραγµατοποίησης αυτής της παραποµπής και η διατύπωση αυτής της δήλωσης 
καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 
 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία. 

 

3. Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται στην παρούσα 
οδηγία, τα κράτη µέλη µπορούν να µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις 
του άρθρου 8 παράγραφος 6, του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 15, µέσω 
συµφωνιών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των οικείων οικονοµικών κλάδων. Οι 
συµφωνίες αυτές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
(α) η τήρησή τους δύναται να επιβληθεί· 
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(β) προσδιορίζουν στόχους και τις αντίστοιχες προθεσµίες· 
 
(γ) δηµοσιεύονται στην εθνική επίσηµη εφηµερίδα ή σε επίσηµο έγγραφο εξίσου 

προσιτό στο κοινό και διαβιβάζονται στην Επιτροπή· 
 
(δ) τα επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα παρακολουθούνται τακτικά, αναφέρονται 

στις αρµόδιες αρχές και στην Επιτροπή και καθίστανται διαθέσιµα στο κοινό 
υπό τους όρους της συµφωνίας· 

 
(ε) οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι εξετάζεται η επιτελούµενη στα πλαίσια 

της συµφωνίας πρόοδος· 
 
(στ) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τη συµφωνία, τα κράτη µέλη πρέπει να 

εφαρµόζουν τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας οδηγίας µε νοµοθετικά, 
κανονιστικά ή διοικητικά µέτρα. 

 
Άρθρο 25 
Κατάργηση 

 
Η οδηγία 2002/96/EΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες που εµφαίνονται στο παράρτηµα 
ΧΙ µέρος A, καταργείται από την...*, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών 
όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής της οδηγίας που 
εµφαίνεται στο παράρτηµα ΧΙ µέρος B. 
 
Οι παραποµπές στις καταργούµενες οδηγίες νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία 
και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος ΧΙΙ. 

 
Άρθρο 26 

Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Άρθρο 27 
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 
 
Βρυξέλλες, 
 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

                                                 
* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: η εποµένη της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 24. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτει η παρούσα οδηγία κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου 2 

παρ. 1 στοιχείο α) 
 
1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 
 
2. Μικρές οικιακές συσκευές 
 
3. Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών 
 
4. Καταναλωτικά είδη και φωτοβολταϊκά πλαίσια 
 
5. Είδη φωτισµού 
 
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία εξαιρουµένων των σταθερών βιοµηχανικών 

εργαλείων µεγάλης κλίµακας 
 
7. Παιχνίδια και εξοπλισµός αναψυχής και αθλητισµού 
 
8. Ιατρικά βοηθήµατα εξαιρουµένων όλων των εµφυτευµένων και µολυσµένων 

προϊόντων 
 
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 
 
10. Αυτόµατοι διανοµείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Ενδεικτικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του Παραρτήµατος Ι 

 
1. ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Μεγάλες συσκευές ψύξης 
Ψυγεία 
Καταψύκτες 
Άλλες µεγάλες συσκευές που χρησιµοποιούνται για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση 
τροφίµων 
Πλυντήρια 
Στεγνωτήρια ρούχων 
Πλυντήρια πιάτων 
Συσκευές µαγειρικής 
Ηλεκτρικές κουζίνες 
Ηλεκτρικά µάτια 
Φούρνοι µικροκυµάτων 
Άλλες µεγάλες συσκευές χρησιµοποιούµενες για µαγείρεµα και άλλες επεξεργασίες 
τροφίµων 
Ηλεκτρικές θερµάστρες 
Ηλεκτρικά καλοριφέρ 
Άλλες µεγάλες συσκευές που χρησιµοποιούνται για θέρµανση χώρων, κρεβατιών, 
καθισµάτων 
Ηλεκτρικοί ανεµιστήρες 
Συσκευές κλιµατισµού 
Άλλα είδη εξοπλισµού αερισµού, απαγωγής αερίων και κλιµατισµού 
 
2. ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Ηλεκτρικές σκούπες 
Σκούπες χαλιών 
Άλλες συσκευές καθαριότητας 
Συσκευές χρησιµοποιούµενες για ράψιµο, πλέξιµο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές 
εργασίες 
Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για σιδέρωµα, καλάνδρισµα και, γενικά, για τη 
φροντίδα του ιµατισµού 
Φρυγανιέρες 
Συσκευές τηγανίσµατος (φριτέζες) 
Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγµατος ή σφραγίσµατος περιεκτών ή συσκευασιών 
Ηλεκτρικά µαχαίρια 
Συσκευές για κόψιµο και στέγνωµα µαλλιών, βούρτσισµα δοντιών, ξύρισµα, µασάζ και άλλες 
συσκευές περιποίησης του σώµατος 
Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισµός µέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου 
Ζυγοί 
 
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Συστήµατα κεντρικής επεξεργασίας δεδοµένων: 
Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes) 
Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers) 
Μονάδες εκτύπωσης 
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Συστήµατα προσωπικών υπολογιστών: 
Προσωπικοί υπολογιστές [συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών µονάδων επεξεργασίας 
(CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων] 
Φορητοί υπολογιστές (lap-top) (συµπεριλαµβανοµένων των CPU, των ποντικιών, των 
οθονών και των πληκτρολογίων) 
Υπολογιστές τσέπης (notebook) 
Υπολογιστές χειρός (notepad) 
Εκτυπωτές 
Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα 
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφοµηχανές 
Αριθµοµηχανές τσέπης και επιτραπέζιες 
και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, 
παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα 
Τερµατικά και συστήµατα χρηστών 
Συσκευές τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) 
Τηλέτυπα 
Τηλέφωνα 
Τηλεφωνικές συσκευές επί πληρωµή 
Ασύρµατα τηλέφωνα 
Κινητά τηλέφωνα 
Συστήµατα τηλεφωνητών 
και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για τη µετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων 
πληροφοριών µε τηλεπικοινωνιακά µέσα 
 
4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΝΕΛ 
Ραδιόφωνα 
Τηλεοράσεις 
Κάµερες µαγνητοσκόπησης (βιντεοκάµερες) 
Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας) 
Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας 
Ενισχυτές ήχου 
Μουσικά όργανα 
και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, 
συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων ή άλλων τεχνολογιών διανοµής ήχου και εικόνας µε 
άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών µέσα 
Φωτοβολταϊκά πλαίσια 
 
5. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η 
Φωτιστικά για λαµπτήρες φθορισµού πλην των οικιακών φωτιστικών σωµάτων 
Ευθείς λαµπτήρες φθορισµού 
Λαµπτήρες φθορισµού µικρών διαστάσεων 
Λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων νατρίου 
υψηλής πίεσης και των λαµπτήρων αλογονούχων µετάλλων 
Λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης 
Άλλος φωτιστικός εξοπλισµός και εξοπλισµός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των 
λαµπτήρων πυράκτωσης 
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6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) 

Τρυπάνια 
Πριόνια 
Ραπτοµηχανές 
Εξοπλισµός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισµα, το πριόνισµα, το 
κόψιµο, τον τεµαχισµό, τη διάτµηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη µορφοποίηση, την 
κύρτωση και άλλες παρόµοιες επεξεργασίες ξύλου, µετάλλου και άλλων υλικών 
Εργαλεία για τη στερέωση µε βίδες, καρφιά ή κοινωµάτια και την αφαίρεσή τους και για 
παρόµοιες χρήσεις 
Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόµοιες χρήσεις 
Εξοπλισµός ψεκασµού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών 
µε άλλα µέσα 
Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής 
 
7. ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόµια 
Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών 
Βιντεοπαιχνίδια 
Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιµο, κωπηλασία κ.λπ. 
Αθλητικός εξοπλισµός µε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία 
Κερµατοδέκτες τυχερών παιχνιδιών 
 
8. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ) 
Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισµός 
Καρδιολογικός εξοπλισµός 
Συσκευές αιµοκάθαρσης 
Συσκευές πνευµονικής οξυγόνωσης 
Εξοπλισµός πυρηνικής ιατρικής 
Ιατρικός εξοπλισµός για in-vitro διάγνωση 
Συσκευές ανάλυσης 
Καταψύκτες 
Τεστ γονιµοποίησης 
Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιµετώπιση ή 
την ανακούφιση ασθενειών, σωµατικών βλαβών και αναπηριών 
 
9. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ανιχνευτές καπνού 
Συσκευές θερµορύθµισης 
Θερµοστάτες 
Συσκευές µέτρησης, ζύγισης ή προσαρµογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση 
Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιµοποιούµενα σε βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταµπλώ ελέγχου) 
 
10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Συσκευές αυτόµατης διανοµής θερµών ποτών 
Συσκευές αυτόµατης διανοµής θερµών ή ψυχρών φιαλών ή µεταλλικών δοχείων 
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Συσκευές αυτόµατης διανοµής στερεών προϊόντων 
Συσκευές αυτόµατης διανοµής χρηµάτων 
Κάθε είδους συσκευές αυτόµατης διανοµής οποιουδήποτε προϊόντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία: 
 
1. Εξοπλισµός ανταλλαγής θερµότητα 
 
2. Οθόνες, µηνύτορες και εξοπλισµός που περιέχει οθόνες µε επιφάνεια µεγαλύτερη 

των 100 cm2 

 
3. Λαµπτήρες 
 
4. Μεγάλος εξοπλισµός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση µεγαλύτερη από 50 cm) 

συµπεριλαµβανοµένων (όχι αποκλειστικά) 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. Μικρός εξοπλισµός (καµιά εξωτερική διάσταση µεγαλύτερη από 50 cm) 

συµπεριλαµβανοµένων (όχι αποκλειστικά) των εξής: 
Οικιακές συσκευές, ▌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. 

 
6.  Μικρός εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καµιά εξωτερική 

διάσταση µεγαλύτερη από 50 cm) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Μη εξαντλητικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του Παραρτήµατος ΙII: 

 
1. Εξοπλισµός ανταλλαγής θερµότητα  

 
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. 

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

των 100 cm2 
 
Οθόνες, Τηλεοράσεις, Κορνίζες LCD, Μηνύτορες, Φορητοί υπολογιστές (Laptops), 
Υπολογιστές τσέπης (Notebooks). 

 
3. Λαµπτήρες  

 
Ευθείς λαµπτήρες φθορισµού, 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  

 
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. 

 
5. Μικρός εξοπλισµός  

 
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, ▌ Αριθµοµηχανές, ▌, 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 
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όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, Μικρά µηχανήµατα αυτόµατης διανοµής 
προϊόντων, Μικρές συσκευές µε ενσωµατωµένους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. 

 
6. Μικρός εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καµιά εξωτερική 

διάσταση µεγαλύτερη από 50 cm) 
 
Κινητά τηλέφωνα, GPS, αριθµοµηχανές τσέπης, διακλαδωτήρες, προσωπικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλέφωνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Ελάχιστοι στόχοι ανάκτησης που προβλέπονται στο άρθρο 11 

 
Μέρος 1: Ελάχιστοι στόχοι που εφαρµόζονται από ...* έως …** σχετικά µε τις 

κατηγορίες του Παραρτήµατος I. 
 
(α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 ή 10 του Παραρτήµατος I, 

ποσοστό ανάκτησης 80%, και 
ποσοστό ανακύκλωσης 75% ·  

 
(β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 3 ή 4 του Παραρτήµατος I, 

ποσοστό ανάκτησης 75%, και 
ποσοστό ανακύκλωσης 65% · 

 
(γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 2, 5, 6, 7, 8 ή 9 του Παραρτήµατος I, 

ποσοστό ανάκτησης 70%, και 
ποσοστό ανακύκλωσης 50% ·  

 
(δ) για λαµπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80%.  
 
Μέρος 2: Ελάχιστοι στόχοι που εφαρµόζονται από ...*  έως …**  σχετικά µε τις 

κατηγορίες του Παραρτήµατος I. 
 
(α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 ή 10 του Παραρτήµατος I, 

ποσοστό ανάκτησης 85%, και 
ποσοστό προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσης 80% 

 
(β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 3 ή 4 του Παραρτήµατος I, 

ποσοστό ανάκτησης 80%, και 
ποσοστό προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσης 70% 

 
(γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 2, 5, 6, 7, 8 ή 9 του Παραρτήµατος I, 

ποσοστό ανάκτησης 75%, και 
ποσοστό προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσης 55%  

 
(δ) για λαµπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80%.  
 
Μέρος 3: Ελάχιστοι στόχοι που εφαρµόζονται από την ….* σχετικά µε τις κατηγορίες 

του Παραρτήµατος III. 
 
(α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 ή 4 του Παραρτήµατος III, 

ποσοστό ανάκτησης 85%, και 

                                                 
* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: έξι έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
* ΕΕ: να εισαχθεί ηµεροµηνία: έξι έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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ποσοστό προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσης 80%  
 
(β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 2 του Παραρτήµατος III 

ποσοστό ανάκτησης 80%, και 
ποσοστό προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσης 70% 

 
(γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 5 ή 6 του Παραρτήµατος III, 

ποσοστό ανάκτησης 75%, και 
ποσοστό προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσης 55% 

 
(δ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 3 του Παραρτήµατος III ποσοστό 

ανακύκλωσης 80%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
Ελάχιστες απαιτήσεις για µεταφορές ▌ 

 
1. Για να διακρίνεται ο ΗΗΕ από τα ΑΗΗΕ, στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του 

αντικειµένου ισχυρίζεται ότι προτίθεται να αποστείλει ή αποστέλλει µεταχειρισµένο 
ΗΗΕ και όχι ΑΗΕΕ, τα κράτη µέλη ζητούν από τον κάτοχο να διαθέτει 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 

 
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 

 
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 προκύπτει από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ότι η µεταφορά 
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συµφωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και ▌: 
 
α) ο ΗΗΕ επιστρέφεται στον παραγωγό ή σε τρίτα µέρη που ενεργούν για 

λογαριασµό του παραγωγού ως ελαττωµατικός για επισκευή βάσει εγγύησης 
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθεί, ή 

 
β) ο µεταχειρισµένος ΗΗΕ για επαγγελµατική χρήση αποστέλλεται στον 

παραγωγό ή σε τρίτα µέρη που ενεργούν για λογαριασµό του παραγωγού ή σε 
εγκαταστάσεις τρίτων µερών 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, για ανακαίνιση ή επισκευή δυνάµει νοµικής 
σύµβασης ▌µετά την πώληση προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθεί, ή  

 
γ) ο ελαττωµατικός µεταχειρισµένος ΗΗΕ για επαγγελµατική χρήση, όπως τα 

ιατρικά βοηθήµατα ή τα µέρη τους, αποστέλλεται στον παραγωγό ή σε τρίτα 
µέρη που ενεργούν για λογαριασµό του για ανάλυση βλάβης δυνάµει nomik 
νοµικής σύµβασης ▌µετά την πώληση, όταν η εν λόγω ανάλυση µπορεί να 
διενεργηθεί µόνο από τον παραγωγό ή από τρίτους που ενεργούν για 
λογαριασµό του, 



 

AM\888751EL.doc 44/55 PE479.433v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 
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 
 
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 των δοκιµών καταγράφονται σε 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. 

 
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),  
 
αναγνωριστικός αριθµός του αντικειµένου (αριθ. τύπου), όταν υπάρχει, 
 
έτος παραγωγής (εάν είναι γνωστό),  
 
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) 

 
είδος των δοκιµών που διεξήχθησαν 

 
4. Επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται κατά τα σηµεία 1, 2 και 3, κάθε φορτίο 

(π.χ. εµπορευµατοκιβωτίου, φορτηγού) µεταχειρισµένου ΗΗΕ συνοδεύεται από τα 
εξής: 
 
α) σχετικό έγγραφο µεταφορών, π.χ. έγγραφο CMR ή φορτωτική, 
 
β) δήλωση του υπευθύνου προσώπου σχετικά µε την ευθύνη του. 
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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 και την κατάλληλη τοποθέτηση του 
φορτίου σε στοίβες, που είναι υποχρεώσεις του κατόχου ο οποίος οργανώνει τη 
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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 
Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των αποβλήτων ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
 
1. Από τα ΑΗΕΕ που συλλέγονται χωριστά πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον οι 

ακόλουθες ουσίες, µείγµατα και κατασκευαστικά στοιχεία: 
 
Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCB) σύµφωνα µε την 
οδηγία 96/59/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 1996, για τη διάθεση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)1 
 
Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και λαµπτήρες 

οπισθοφωτισµού 
 
Μπαταρίες 
 
Πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων από κινητά τηλέφωνα εν γένει και από άλλες 
συσκευές, αν η επιφάνεια της πλακέτας υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά εκατοστά 
 
∆οχεία υγρών ή κολλωδών µελανιών καθώς και έγχρωµων 
 
Πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωµιούχους φλογοεπιβραδυντές 
 
Αµιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αµίαντο 
 
Καθοδικές λυχνίες 
 
Χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή 
υδροφθοράνθρακες (HFC), υδρογονάνθρακες (HC) 
 
Λαµπτήρες εκκένωσης αερίων 
Οθόνες υγρών κρυστάλλων (µαζί µε το περίβληµά τους, οσάκις ενδείκνυται), η 
επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά εκατοστά, καθώς και οθόνες 
οπισθοφωτιζόµενες µε λαµπτήρες εκκένωσης αερίων 
 
Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια 
 
Κατασκευαστικά στοιχεία µε πυρίµαχες κεραµικές ίνες, όπως περιγράφονται στην 
οδηγία 97/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης ∆εκεµβρίου 1997, για την 23η προσαρµογή 
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορά την 
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών2 
 
Κατασκευαστικά στοιχεία µε ραδιενεργές ουσίες, εξαιρουµένων των 
κατασκευαστικών στοιχείων που δεν υπερβαίνουν τα κατώφλι εξαίρεσης που 
ορίζονται στο άρθρο 3 και στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/29/Ευρατόµ του 

                                                 
1 ΕΕ L 243, 24.9.1996, σ. 31. 
2 ΕΕ L 343, 13.12.1997, σ. 19. 
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Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1996, για τον καθορισµό των βασικών κανόνων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του πληθυσµού από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες1 
 
Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ύψος > 25 mm, 
διάµετρος > 25 mm ή ανάλογος όγκος). 

 
Οι ως άνω ουσίες, µείγµατα και κατασκευαστικά στοιχεία διατίθενται ή ανακτώνται σύµφωνα 
µε την οδηγία 2008/98. 
 
2. Τα παρακάτω κατασκευαστικά στοιχεία των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά 

πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη επεξεργασία: 
 
Καθοδικές λυχνίες: πρέπει να αφαιρείται το φθορίζον επίχρισµα. 
 
Εξοπλισµός που περιέχει αέρια τα οποία καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος ή 
παρουσιάζουν δυναµικό υπερθέρµανσης του πλανήτη (GWP) άνω του 15, όπως τα 
αέρια που περιέχονται στο µονωτικό αφρό και στα ψυκτικά κυκλώµατα: τα αέρια 
πρέπει να αφαιρούνται καταλλήλως και να υποβάλλονται σε κατάλληλη 
επεξεργασία. Τα αέρια που καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. 
 
Λαµπτήρες εκκένωσης αερίων: αφαιρείται ο υδράργυρος. 

 
3. Λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών µεληµάτων και της σκοπιµότητας της 

προετοιµασίας προς επαναχρησιµοποίηση και της ανακύκλωσης, οι παράγραφοι 1 
και 2 εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε να µην παρεµποδίζεται η περιβαλλοντικώς 
αβλαβής προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση 
κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων συσκευών. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 159, 29.6.1996, σ. 1. 



 

AM\888751EL.doc 48/55 PE479.433v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
Τεχνικές απαιτήσεις αναφερόµενες στο άρθρο 8 παράγραφος 3 

 
1. Χώροι αποθήκευσης (ακόµη και προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία 

τους (µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου 
της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων1: 
 
Στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σηµεία, µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής 
υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, και συστηµάτων 
καθαρισµού-απολίπανσης 
 
Κάλυψη των κατάλληλων σηµείων για προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, όπου 

δει 
 
2. Χώροι επεξεργασίας των ΑΗΗΕ: 

 
Ζυγοί για τη µέτρηση του βάρους των αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία 
 
Στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σηµεία και κάλυψή τους για προστασία από τα 
καιρικά φαινόµενα, µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς 
και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, και συστηµάτων καθαρισµού-απολίπανσης 
 
Κατάλληλη αποθήκευση των αποσυναρµολογηµένων ανταλλακτικών 
 
Κατάλληλα δοχεία για την αποθήκευση µπαταριών, πυκνωτών που περιέχουν 
PCB/PCT και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ραδιενεργά απόβλητα 
 
Εξοπλισµός για την επεξεργασία του νερού σύµφωνα µε τους κανονισµούς για την 
υγεία και το περιβάλλον 

 

                                                 
1 ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
Σύµβολο σήµανσης του ΗΗΕ 

 
Το σύµβολο που αναφέρεται στη χωριστή συλλογή ΗΗΕ αποτελείται από διαγραµµένο 
τροχήλατο κάδο απορριµµάτων, όπως αναπαριστάται κατωτέρω. Το σύµβολο πρέπει να 
τυπώνεται κατά τρόπο ώστε να είναι ευκρινές, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 
Στοιχεία για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 16 

 
Α. Στοιχεία που υποβάλλονται κατά την καταχώριση: 

 
1. Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου 

σε περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 17 (ταχυδροµικός τοµέας και τόπος, 
οδός και αριθµός, χώρα, αριθµός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση 
καθώς και αρµόδιος επικοινωνίας). Σε περίπτωση εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου όπως ορίζεται στο άρθρο 17, επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας 
του εκπροσωπούµενου παραγωγού. 

 
2. Εθνικός 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. 
 
4. Τύπος ΗΗΕ (οικιακός ή άλλος). 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. 

 
7. Χρησιµοποιούµενη τεχνική πώλησης (π.χ. πώληση εξ αποστάσεως). 
 
8. ∆ήλωση περί του αληθούς των υποβαλλόµενων στοιχείων. 

 
Β. Στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων: 

 
1. Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού. 
 
2. Περίοδος αναφοράς. 
 
3. Κατηγορία ΗΗΕ σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι ή το Παράρτηµα ΙΙΙ της 

παρούσας οδηγίας, αναλόγως. 
 
4. Ποσότητα ΗΗΕ που τίθεται στην εθνική αγορά, κατά βάρος. 
 
5. ▌ποσότητα, κατά βάρος, των αποβλήτων ΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά, ▌, 

ανακυκλώνονται (συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας για 
επαναχρησιµοποίηση), 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 
 
Μέρος Α 
 
Καταργούµενη οδηγία µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις της (αναφερόµενες στο άρθρο 25) 
Οδηγία 2002/96/EΚ σχετικά µε τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

(ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24) 

Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου  

(ΕΕ L 345 της 31.12.03, σ. 106) 

Οδηγία 2008/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου  

(ΕΕ L 81 της 20.03.08, σ. 65) 

 
Μέρος Β 
 
Κατάλογος προθεσµιών µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (κατά το άρθρο 25) 
 

Οδηγία Προθεσµία µεταφοράς 
2002/96/ΕΚ 13 Αυγούστου 2004 
2003/108/ΕΚ 13 Αυγούστου 2004 
2008/34/ΕΚ - 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 
Πινακας αντιστοιχιας* 
 

Οδηγία 2002/96/ΕΚ Παρούσα οδηγία 
Άρθρο 1 - 
- Άρθρο 1 
Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 
Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 
- Άρθρο 2 παράγραφος 3, 

εισαγωγική φράση 
Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο 

α) 
Άρθρο 2 παράγραφος 1, εν µέρει Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο 

β) 
- Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο 

γ) 
Παράρτηµα Ι Β σηµείο 5 Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο 

δ) 
Παράρτηµα Ι Β σηµείο 8 Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο 

ε) 
- Άρθρο 2 παράγραφος 4 
Άρθρο 3, στοιχεία α) έως δ) Άρθρο 3, στοιχεία α) έως δ) 
- Άρθρο 3 στοιχείο ε) 
Άρθρο 3 στοιχείο ε) Άρθρο 3 στοιχείο στ) 
Άρθρο 3 στοιχείο στ) Άρθρο 3(ζ) 
Άρθρο 3(ζ) Άρθρο 3 η) 
Άρθρο 3 η) Άρθρο 3(i) 
Άρθρο 3(i) Άρθρο 3 στοιχείο ι) 
Άρθρο 3 στοιχείο ι) Άρθρο 3, στοιχείο ια) 
Άρθρο 3, στοιχείο ια) Άρθρο 3 στοιχείο ιβ) 
Άρθρο 3 στοιχείο ιβ) - 

                                                 
* Ο πίνακας αντιστοιχίας υπόκειται σε προηγούµενη δηµοσίευση της παρούσας οδηγίας. 
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Οδηγία 2002/96/ΕΚ Παρούσα οδηγία 
- Άρθρο 3 σηµείο ιγ) 
Άρθρο 3 σηµείο ιγ) Άρθρο 3 στοιχείο ιδ) 
- Άρθρο 3 στοιχεία ξ) έως ιθ) 
Άρθρο 4 Άρθρο 4 
Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3 Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3 
- Άρθρο 6 παράγραφος 1 
Άρθρο 5 παράγραφος 4 Άρθρο 6 παράγραφος 2 
Άρθρο 5 παράγραφος 5 - 
- Άρθρο 7 
- Άρθρο 8 παράγραφος 1 
Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο 
και δεύτερο εδάφιο και 
παράγραφος 3 

Άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 και 
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και 
δεύτερο εδάφιο πρώτη φράση 

Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 4 Άρθρο 8 παράγραφος 4 δεύτερο 
εδάφιο δεύτερη φράση 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο 

Άρθρο 8 παράγραφος 5 

Άρθρο 6 παράγραφος 6 Άρθρο 8 παράγραφος 6 
Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 
Άρθρο 6 παράγραφος 4 Άρθρο 9 παράγραφος 3 
Άρθρο 6 παράγραφος 5 Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 
- Άρθρο 10 παράγραφος 3 
Άρθρο 7 παράγραφος 1 - 
Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 11 παράγραφος 1 
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Οδηγία 2002/96/ΕΚ Παρούσα οδηγία 
- Άρθρο 11 παράγραφος 2 
Άρθρο 7, παράγραφος 3, πρώτο 
εδάφιο 

Άρθρο 11 παράγραφος 3 

Άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο 
εδάφιο 

- 

Άρθρο 7 παράγραφος 4 - 
Άρθρο 7 παράγραφος 5 Άρθρο 11 παράγραφος 4 
Άρθρο 8 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 1 
Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο 
και δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 12 παράγραφος 2 πρώτο 
και δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 τρίτο 
εδάφιο 

- 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο 
εδάφιο 

Άρθρο 12, παράγραφος 3, πρώτο 
εδάφιο 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο 
εδάφιο 

- 

Άρθρο 8 παράγραφος 4 - 
Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτο 
εδάφιο 

Άρθρο 13, παράγραφος 1, πρώτο 
εδάφιο 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο 

- 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 τέταρτο 
εδάφιο 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο 

Άρθρο 9 παράγραφος 2 Άρθρο 13 παράγραφος 2 
- Άρθρο 14 παράγραφος 1 
Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 14 παράγραφος 2 
Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 14 παράγραφος 3 
Άρθρο 10 παράγραφος 3 Άρθρο 14 παράγραφος 4 
Άρθρο 10 παράγραφος 4 Άρθρο 14 παράγραφος 5 
Άρθρο 11 Άρθρο 15 
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Οδηγία 2002/96/ΕΚ Παρούσα οδηγία 
- Άρθρο 16 παράγραφοι 1 έως 4 
Άρθρο 12, παράγραφος 1, πρώτο 
εδάφιο 

Άρθρο 16 παράγραφος 5 

Άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο εδάφιο 

- 

Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 16 παράγραφος 6  
Άρθρο 13 Άρθρο 17 
Άρθρο 14 Άρθρο 18 
Άρθρο 15 Άρθρο 19 
Άρθρο 16 Άρθρο 20, παράγραφος 1, πρώτο 

εδάφιο  
- Άρθρο 20 παράγραφος 1 δεύτερο 

εδάφιο  
- Άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3 
Άρθρο 17 παράγραφοι 1 έως 3 Άρθρο 21 παράγραφοι 1 έως 3  
Άρθρο 17 παράγραφος 4 - 
- Άρθρο 22 
Άρθρο 18 Άρθρο 23 
Άρθρο 19 Άρθρο 24 
Παράρτηµα IA - 
Παράρτηµα IB - 
- Παράρτηµα I 
Παραρτήµατα II έως IV Παραρτήµατα II έως IV 
- Παράρτηµα V 
- Παράρτηµα VI 

 
 

Or. en 

 


