Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣ:

΄Ολους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:

Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014

Κυρία/ε,
Σας αποστέλλεται για απόψεις το προσχέδιο των «Περι Αποβλήτων (απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014» όπως αυτό έχει
μέχρι στιγμής καταρτιστεί.
Το προσχέδιο αναμένεται να εναρμονίσει την Κυπριακή νομοθεσία με την
Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ η οποία επίσης επισυνάπτεται.
Παρακαλώ όπως αφού μελετήσετε προσεκτικά το προσχέδιο μας αποστείλετε τις
απόψεις σας γραπτώς το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Τρίτη 28
Ιανουαρίου 2014.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
Για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011ΕΩΣ 2012
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 54(2)(β)
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 197, 24.7.2012,
σ. 38·

«Οδηγία 2012/19/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση)»

185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012.

Το

Υπουργικό

Συμβούλιο,

ασκώντας

τις

εξουσίες

που

χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 54(2)(β) του περί
Αποβλήτων Νόμου του 2011 και 2012, εκδίδει τους ακόλουθους
Κανονισμούς:

Συνοπτικός τίτλος.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
XX.XX.2014

Αντικείμενο.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί
Αποβλήτων

(Απόβλητα

ηλεκτρικού

και

ηλεκτρονικού

εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2014.

2. Οι παρόντες κανονισμοί ορίζουν κανόνες για την προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη
ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

185(Ι) του 2011

(ΑΗΗΕ), καθώς και με τον περιορισμό των συνολικών

6(Ι) του 2012.

επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της
αποδοτικότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 9 του περί
Αποβλήτων Νόμου του 2011 και 2012, συμβάλλοντας έτσι στη
αειφόρο ανάπτυξη.
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Πεδίο Εφαρμογής.

Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα ΙΙΙ
Παράρτημα ΙV

78(I)/ 2010
185(Ι)/ 2011
6(Ι) του 2012.

3. - (1) Οι παρόντες Κανονισμοί, εφαρμόζονται στον Ηλεκτρικό
και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) ως εξής:
α) από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου
2018 (μεταβατική περίοδος), υπό την επιφύλαξη της
παραγράφου 3, στον ΗΗΕ που υπάγεται στις
κατηγορίες του παραρτήματος Ι. Το παράρτημα ΙΙ
περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που
υπάγονται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι·
β) από τις 15 Αυγούστου 2018, σε όλο τον ΗΗΕ, υπό
την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4. Όλος ο ΗΗΕ
κατατάσσεται στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ. Το
παράρτημα ΙV περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών
ΗΗΕ που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος
ΙΙΙ (ανοικτός κατάλογος).
- (2) με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για
την ασφάλεια και την υγεία και για τα χημικά προϊόντα,
ειδικότερα των απαιτήσεων του περί Χημικών Ουσιών Νόμου
του 2010 (78(I)/2010), για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Χημικών Προϊόντων, καθώς και των απαιτήσεων των περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2012 για τη διαχείριση
αποβλήτων και τον σχεδιασμό προϊόντων. (ECO DESIGN)
- (3) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζoνται σε κανένα
από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:
α) εξοπλισμός απαραίτητος για την προστασία των
ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της Κυπριακής
Δημοκρατίας, 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 των παρόντων
κανονισμών, ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία
του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω άλλου
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εξοπλισμού·
γ) λαμπτήρες πυράκτωσης.

- (4)

Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρεται στην

παράγραφο 3, από τις 15 Αυγούστου 2018 οι παρόντες
Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται σε κανένα από τα ακόλουθα
είδη ΗΗΕ:
α) στον εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος να σταλεί
στο διάστημα·
β) σε μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία·
γ) σε μόνιμες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με
εξαίρεση τον περιλαμβανόμενο εξοπλισμό που δεν
έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις εγκαταστάσεις αυτές·
δ) στα μέσα μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων,
εξαιρουμένων των ηλεκτρικών δίκυκλων οχημάτων που
δεν είναι εγκριμένου τύπου·
ε) σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται
αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση·
στ) σε ειδικό εξοπλισμό σχεδιασμένος αποκλειστικά για
σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης και ο οποίος διατίθεται
μόνο μεταξύ επιχειρήσεων.
ζ) στα 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.
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Ορισμοί.

4. – (1) Για τους σκοπούς των παρόντων κανονισμών, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
«Αρμόδια Αρχή» ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
«Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο
εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία 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 ονομαστική τάση έως 1 000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή
έως 1 500 V συνεχούς ρεύματος·
«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·
«μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση»: ένας μεγάλης
κλίμακας συνδυασμός διάφορων τύπων συσκευών και,
ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται και
εγκαθίστανται
από
επαγγελματίες,
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·
«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·

185(Ι)/ 2011
6(Ι) του 2012.

«απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» ή
«ΑΗΗΕ»: ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που
θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 των περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2012, συμπεριλαμβανομένων
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όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων
μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του
προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του·

Ν.133(Ι)/2013

«παραγωγός»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί,
συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας υπό
την έννοια του Άρθρου 7 του Νόμου 133(Ι)/2013 για τα
δικαιώματα των καταναλωτών, για την προστασία των
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, το οποίο:
α) 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,
β) 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 α),
γ) είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και διαθέτει στην
αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, κατ’ επάγγελμα,
ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος, ή
δ) πωλεί ΗΗΕ μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας
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 α) έως δ)·
«διανομέας»: 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 πιο πάνω ορισμού
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«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
χρησιμοποιείται τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από
χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, θεωρούνται εν πάση
περιπτώσει ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης·
«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·
«κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προμήθεια προϊόντος για
διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κράτους μέλους στο
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε
δωρεάν·
«διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα
προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. εντός της επικράτειας της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε επαγγελματική βάση·
«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 δυνατότητα παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η
ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία·

Κ.Δ.Π 598/2003

«ιατροτεχνολογικό προϊόν»: ιατροτεχνολογικό προϊόν κατά την
έννοια που δίδεται στους περί Βασικών Απαιτήσεων
(Ιατροτεχνολογικά προιόντα) Κανονισμούς Κ.Δ.Π 598/2003 το
οποίο επίσης είναι ΗΗΕ·
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Κ.Δ.Π 597/2003.

Κ.Δ.Π 599/2003.

185(Ι)/ 2011
6(Ι) του 2012.

Σχεδιασμός Προϊόντων.
Ν.17(Ι) / 2011

«ιατρικό βοήθημα για διάγνωση in vitro»: βοήθημα ή εξάρτημα
ιατροτεχνολογικό βοήθημα που χρησιμοποιείται για διάγνωση in
vitro, κατά την έννοια που δίδεται στους
περί Βασικών
Απαιτήσεων
(Ιατροτεχνολογικά
Βοηθήματα
που
Χρησιμοποιούνται στη Διάγνωση In Vitro) Κανονισμούς του
2003-Κ.Δ.Π 597/2003.

«ενεργό εμφυτεύσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε ενεργό
εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα κατά την έννοια που δίδεται στους
περί Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα που
Χρησιμοποιούνται στη Διάγνωση In Vitro) Κανονισμών του 2003
Κ.Δ.Π 599/2003.

- (2) Επίσης, ισχύουν οι ορισμοί «επικίνδυνα απόβλητα»,
«συλλογή»
«χωριστή
συλλογή»
«πρόληψη»,
«επαναχρησιμοποίηση»,
«επεξεργασία»
«ανάκτηση»,
«προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση», «ανακύκλωση» και
«διάθεση», του άρθρου 2 των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011
έως 2012.

5. - Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το σχεδιασμό
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένoυ του νόμου 17(Ι)/2011 για τον
καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσο αφορά τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, 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, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έτσι
ώστε να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης
όσον αφορά τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και της
επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της του
Νόμου, και οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά
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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 και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας.
Χωριστή Συλλογή.

6. – (1) O Υπουργός θεσπίζει κατάλληλα μέτρα για την
ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων
αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού βαθμού
χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα,
αποβλήτων εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας ο οποίος
περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια
του θερμοκηπίου, λαμπτήρων φθορισμού που περιέχουν
υδράργυρο, φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξοπλισμού μικρού
μεγέθους των κατηγοριών 5 και 6 του παραρτήματος ΙΙΙ.
- (2) Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, ο Υπουργός μεριμνά
ώστε:
α) να συγκροτηθούν συστήματα τα οποία επιτρέπουν
στους τελικούς κατόχους και τους διανομείς να
επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά τουλάχιστον δωρεάν.
β) οι διανομείς να είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι,
όταν προμηθεύουν νέο προϊόν, τα αντίστοιχα απόβλητα
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.
γ) οι διανομείς να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες,
στα καταστήματα λιανικής τα οποία διαθέτουν χώρους
πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον 400 m 2 ή πολύ
κοντά σε αυτά, τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ
μικρών ΑΗΗΕ (καμιά από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν
υπερβαίνει τα 25 cm) χωρίς υποχρέωση αγοράς
αντίστοιχου ΗΗΕ. Οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να είναι
διαθέσιμες στο κοινό. Τα συλλεγόμενα ΑΗΗΕ πρέπει να
υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με το
Κανονισμό 9·
δ) με την επιφύλαξη των διατάξεων των στοιχείων α), β)
και γ), να επιτρέπεται στους παραγωγούς η συγκρότηση
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και θέση σε λειτουργία ατομικών και/ή συλλογικών
συστημάτων επιστροφής για ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης,
υπό τον όρο ότι αυτά είναι σύμφωνα με τους στόχους των
παρόντων Κανονισμών·
ε) λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά πρότυπα υγείας και
ασφάλειας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας της ΕΕ,
να είναι δυνατή η άρνηση παραλαβής επιστρεφόμενων
δυνάμει των στοιχείων α), β) και γ) 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.

Διάθεση και μεταφορά

7. – (1) Ο Υπουργός απαγορεύει τη διάθεση ΑΗΗΕ που

των συλλεγόμενων

έχουν

συλλεχθεί

χωριστά

και

δεν

έχουν

ΑΗΗΕ

επεξεργασία σύμφωνα με το Κανονισμό 9.

υποστεί

– (2) Ο Υπουργός εξασφαλίζει 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.
Προκειμένου

να

μεγιστοποιηθεί

επαναχρησιμοποίηση,

και

πριν

η

προετοιμασία
από

για

οποιαδήποτε

περαιτέρω μεταφορά, ο Υπουργός ενθαρρύνει, όπου
χρειάζεται, τα συστήματα ή τις μονάδες συλλογής να
διαχωρίζουν στα σημεία συλλογής τα ΑΗΗΕ εκείνα που
πρόκειται να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση από
τα

υπόλοιπα

παρέχοντας

χωριστά
πρόσβαση

επαναχρησιμοποίησης.

συλλεγόμενα
σε

ΑΗΗΕ,

προσωπικό

από

ιδιαίτερα
κέντρα
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Ποσοστό συλλογής.

8. – (1) Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 6, ο Υπουργός
μεριμνά για την εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του
παραγωγού και, στη βάση αυτή, εξασφαλίζει την επίτευξη
ελάχιστου ετήσιου ποσοστού συλλογής. Από το 2016, το
ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45 %, και
υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα
οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος στην Κυπριακή
Δημοκρατία σύμφωνα με τους Κανονισμούς 6 και 7,
εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του
ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα
τρία έτη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα κράτη μέλη
μεριμνούν

για τη σταδιακή αύξηση του

όγκου

των

συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά το διάστημα από το 2016 έως το
2019, εκτός αν έχει ήδη επιτευχθεί το ποσοστό συλλογής
που προβλέπει το δεύτερο εδάφιο.
Από το 2019, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση πρέπει να είναι το 65 % του
μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά
της Κυπριακής Δημοκρατίας την προηγούμενη τριετία, ή
εναλλακτικά το 85 % των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος
στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθήσει να ισχύει
ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης
που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων
χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε
ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που
συλλέχθησαν στην Κυπριακή Δημοκρατία την προηγούμενη
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τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη.

– (2) Προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον έχει επιτευχθεί το
ελάχιστο ποσοστό συλλογής, ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι οι
πληροφορίες για ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά
όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 6, διαβιβάζονται στο
Τμήμα Περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον
πληροφοριών για τα ΑΗΗΕ που
α)

παραλήφθηκαν

στις

εγκαταστάσεις

συλλογής

και

επεξεργασίας,
β) παραλήφθηκαν από τους διανομείς,
γ) συλλέχθησαν χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους που
ενεργούν για λογαριασμό τους.
Ενδεδειγμένη
Επεξεργασία

9. –(1). Ο Υπουργός μεριμνά ώστε όλα τα ΑΗΗΕ που
συλλέγονται χωριστά να υποβάλλονται σε ενδεδειγμένη
επεξεργασία.
-(2). Η ενδεδειγμένη επεξεργασία, πλην της προετοιμασίας
για επαναχρησιμοποίηση, και οι λειτουργίες ανάκτησης ή
ανακύκλωσης, περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, την αφαίρεση
όλων των ρευστών και επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με

Παράρτημα VΙΙ.

το παράρτημα VΙΙ.
-(3). Ο Υπουργός μεριμνά 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
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συλλογική βάση. Ο Υπουργός μεριμνά με τη χορήγηση
185(Ι)/ 2011

Αδειών

Διαχείρισης

Αποβλήτων

με

βάση

των

περί

6(Ι) του 2012.

Αποβλήτων Νόμων του 2011 και 2012, κάθε εγκατάσταση ή
επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής ή επεξεργασίας

Παράρτημα VΙΙΙ.

να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με
τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος VΙΙΙ.
-(4).

Για

λόγους

προστασίας

του

περιβάλλοντος,

ο

Υπουργός δύναται να ορίσει ελάχιστα πρότυπα ποιότητας
για την επεξεργασία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ και να
ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.
-(5). Ο Υπουργός ενθαρρύνει όσες εγκαταστάσεις ή
επιχειρήσεις προβαίνουν σε επεξεργασία να καθιερώνουν
πιστοποιημένα
Ν.122(Ι)/2004

συστήματα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

σύμφωνα με τον Νόμο Ν.122(Ι)/2004 για την εκούσια
συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS).

Άδειες.

10. - (1). O Υπουργός μεριμνά ώστε κάθε εγκατάσταση ή

185(Ι)/ 2011

επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας να λαμβάνει

6(Ι) του 2012.

άδεια από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 24 των
περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 και 2012.
- (2). Οι εξαιρέσεις από την απαίτηση λήψης άδειας, οι όροι

185(Ι)/ 2011

για

6(Ι) του 2012.

αντίστοιχα, με τα άρθρα 25, 26 και 27 των περί Αποβλήτων

τις

εξαιρέσεις

και

την

καταχώριση

συμφωνούν,

Νόμων του 2011 και 2012.
- (3). Ο Υπουργός μεριμνά ώστε η αναφερόμενη στις
παραγράφους

(1)

και

(2)

άδεια

ή

καταχώριση

να

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
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τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού 9 παράγραφοι 2, 3
και 5 και για την επίτευξη των στόχων ανάκτησης του
Κανονισμού 12.

Μεταφορές ΑΗΗΕ

11.-(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 (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007,
σχετικά

με

την

εξαγωγή

για

αξιοποίηση

ορισμένων

αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του
κανονισμού

(ΕΚ)

αριθ.

1013/2006

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προς ορισμένες χώρες
στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον
έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων.
-(2). ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Ένωση υπολογίζονται
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του
του Κανονισμού 12 μόνον εφόσον, σύμφωνα με τους
κανονισμούς

(ΕΚ)

αριθ.

1013/2006

και

(ΕΚ)

αριθ.

1418/2007, ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η
επεξεργασία πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες
με τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών.

Στόχοι Ανάκτησης

12- (1). Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται
χωριστά σύμφωνα με το Κανονισμό 6 και στέλλονται για
επεξεργασία σύμφωνα με τους Κανονισμούς 9, 10 και 11, ο

Παράρτημα V

Υπουργός εξασφαλίζει ότι, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν τους
ελάχιστους στόχους του παραρτήματος V.
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-(2). Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται για κάθε
κατηγορία διαιρώντας το βάρος των ΑΗΗΕ που εισέρχονται
στην

εγκατάσταση

ανάκτησης

ή

ανακύκλωσης/προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση μετά
την ενδεδειγμένη επεξεργασία, σύμφωνα με το Κανονισμό
8(2), όσον αφορά την ανάκτηση και την ανακύκλωση διά του
βάρους όλων των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ για κάθε
κατηγορία, εκφραζόμενη ως ποσοστό.
Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων
της διαλογής και της αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση,
δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των στόχων.
-(3). Ο Υπουργός μεριμνά ώστε, για τον υπολογισμό των εν
λόγω

στόχων,

οι

παραγωγοί

ή

οι

ενεργούντες

για

λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία σχετικά με το
βάρος των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων,
υλικών και ουσιών κατά την έξοδο από την εγκατάσταση
συλλογής (εκροές), κατά την είσοδο (εισροές) και έξοδο
(εκροές) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κατά την
είσοδο

(εισροές)

στην

εγκατάσταση

ανάκτησης

ή

ανακύκλωσης/προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
-(4). Ο Υπουργός μεριμνά επίσης ώστε, για τους σκοπούς
της παραγράφου 5, να τηρούνται στοιχεία σχετικά με το
βάρος των προϊόντων και των υλικών που βγαίνουν από την
εγκατάσταση ανάκτησης, ανακύκλωσης ή προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση (εκροές).
5. Ο Υπουργός ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
ανάκτησης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας.
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Χρηματοδότηση ως

13- (1). Ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι παραγωγοί να

προς τα ΑΗΗΕ οικιακής

εξασφαλίζουν

προέλευσης

τη

χρηματοδότηση

της

συλλογής,

της

επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς
ορθής διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις συλλογής, οι οποίες
δημιουργούνται δυνάμει του Κανονισμού 5(2).
- (2). Όπου ενδείκνυται, ο Υπουργός μπορεί να ενθαρρύνει
τους παραγωγούς να χρηματοδοτούν και τη δαπάνη που
συνεπάγεται η συλλογή ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης πριν
παραδοθούν στις εγκαταστάσεις συλλογής.
-(3). Για τα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13
Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη
χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην
παράγραφο (1) όσον αφορά τα απόβλητα των δικών του
προϊόντων.

Ο

παραγωγός

μπορεί

να

επιλέξει

την

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είτε ατομικά είτε
εντασσόμενος σε συλλογικό σύστημα.
Ο Υπουργός μεριμνά ώστε κάθε παραγωγός να παρέχει
εγγύηση όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, η οποία
βεβαιώνει τη χρηματοδότηση της διαχείρισης όλων των
ΑΗΗΕ, και μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί να σημαίνουν
ευκρινώς τα προϊόντα τους σύμφωνα με το Κανονισμό 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
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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

περισσότερα

απόβλητα»)

συστήματα,

στα

ανατίθεται
οποία

σε

ένα

ή

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). Ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την
ανάπτυξη

κατάλληλων

μηχανισμών

ή

διαδικασιών

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

Χρηματοδότηση ως
προς τα ΑΗΗΕ από
άλλους χρήστες, πλην

14. -(1). Ο Υπουργός μεριμνά ώστε, για προϊόντα που
διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, οι

των ιδιωτικών

δαπάνες για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάκτηση και

νοικοκυριών

την περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση των ΑΗΗΕ που
προέρχονται από άλλους χρήστες πλην των ιδιωτικών
νοικοκυριών να χρηματοδοτούνται από τους παραγωγούς.
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

προμηθεύουν. Τα κράτη μέλη δύνανται, εναλλακτικώς, να
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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 των παρόντων
Κανονισμών, να συνάπτουν συμφωνίες που να προβλέπουν
άλλες μεθόδους χρηματοδότησης.

Μέτρα ελέγχου

(15). Κατά την εισαγωγή Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού

εισαγωγών ΗΗΕ στην

Εξοπλισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία και πριν την έξοδο

Κυπριακή Δημοκρατία

του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού από το
λιμενικό χώρο ο παραγωγός παρουσιάζει στην Αρχή
Λιμένων Κύπρου, εφόσον του ζητηθεί, και σύμφωνα με τις
Οδηγίες που εκδίδει η Αρχή Λιμένων Κύπρου, για το σκοπό
αυτό,

32(Ι)/2002

αποδεικτικά

περιβαλλοντικών

του

στοιχεία

εκπλήρωσης

υποχρεώσεων

όπως

των
αυτές

133(Ι)/2003

προκύπτουν από τον Κανονισμό 13 και από άλλη νομοθεσία

159(Ι)/2005

στην οποία διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί προϊόντων,

48(Ι)/2006

όπως αυτοί ορίζονται στο Νόμο, φέρουν διευρυμένη ευθύνη.

58(Ι)/2012

Στην

59(Ι)/2012
125(Ι)/2012

άλλη

Νομοθεσία

περιλαμβάνεται

και

ο

«περί

Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2004
μέχρι 2012» και Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.
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Ενημέρωση των
χρηστών

16-(1). Ο Υπουργός απαιτά 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 ορθό.
Το αναφερόμενο κόστος δεν υπερβαίνει την καλύτερη
εκτίμηση του πραγματικού.
-(2). Ο Υπουργός εξασφαλίζει 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,

και

προωθούν

τον

συντονισμό

των

πληροφοριών που επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των
διαθέσιμων εγκαταστάσεων συλλογής, ανεξάρτητα από τον
παραγωγό ή άλλο φορέα που έχει δημιουργήσει την
εγκατάσταση·
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·
Παράρτημα ΙΧ

ε)

την

έννοια

του

συμβόλου

που

παρατίθεται

στο

παράρτημα ΙΧ.
-(3). Ο Υπουργός με διάταγμα του θεσπίζει κατάλληλα μέτρα
προκειμένου οι καταναλωτές να συμμετέχουν στη συλλογή
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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, ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι
παραγωγοί να σημαίνουν δεόντως με το σύμβολο που
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ – κατά προτίμηση σύμφωνα
με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419 (1) – 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). Ο Υπουργός απαιτά 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.

Ενημέρωση
εγκαταστάσεων
επεξεργασίας

των

17.- (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 προετοιμασία
για επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία για κάθε τύπο
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νέου ΗΗΕ που διατίθεται για πρώτη φορά στην αγορά της
Ένωσης, 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 του 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. CDROM, 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.

Καταχώριση

και

υποβολή
πληροφοριών
εκθέσεων

και

18.-(1) Ο Υπουργός καταρτίζει, σύμφωνα με την παράγραφο
(2),

μητρώο

παραγωγών,

συμπεριλαμβανομένων

των

παραγωγών που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας
επικοινωνία εξ αποστάσεως. Το μητρώο έχει σκοπό την
παρακολούθηση

της

παρόντων Κανονισμών.

τήρησης

των

απαιτήσεων

των
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Οι παραγωγοί που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας εξ
αποστάσεως επικοινωνία όπως ορίζεται στο Κανονισμό 4
καταχωρίζονται στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η
πώληση.

Θα

πρέπει

να

καταχωρίζονται

μέσω

των

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, όπως αναφέρεται
στο Κανονισμό 17(2), εκτός εάν έχουν ήδη καταχωρισθεί
στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση.
-(2). Ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι:
α)

κάθε

παραγωγός

αντιπρόσωπος

σε

ή

κάθε

περίπτωση

εξουσιοδοτημένος

που

εφαρμόζεται

ο

Κανονισμός 17 καταχωρίζεται όπως απαιτείται και έχει τη
δυνατότητα να καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο
ηλεκτρονικά

όλες

περιγράφουν

τις

τις

σχετικές

πληροφορίες

δραστηριότητες

του

που

συγκεκριμένου

παραγωγού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός ή κάθε
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση που
εφαρμόζεται ο Κανονισμός 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
Κανονισμό 17, παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήματος
Χ μέρος Β·
Παράρτημα Χ

δ) 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
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εφαρμόζεται ο Κανονισμός 17, των εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων τους.
- (3). Ο Υπουργός συγκεντρώνει ετησίως πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά
με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που διατίθεται στην
αγορά

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας,

συλλέγονται

με

οποιοδήποτε τρόπο, ανακτώνται, επαναχρησιμοποιούνται
και ανακυκλώνονται εντός των κρατών μελών, καθώς και
σχετικά με τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται,
κατά βάρος.
-(4). Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή, ανά τριετία,
έκθεση

σχετικά

με

την

εφαρμογή

των

παρόντων

Κανονισμών και με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 3. Η έκθεση εφαρμογής συντάσσεται βάσει
ερωτηματολογίου, το οποίο ορίζεται από τις αποφάσεις της
Επιτροπής 2004/249/ΕΚ και 2005/369/ΕΚ. Η έκθεση τίθεται
στη διάθεση της Επιτροπής εντός εννέα μηνών από το τέλος
της αντίστοιχης τριετούς περιόδου.
Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από τις 14
Φεβρουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος

19- (1). Ο Υπουργός μεριμνά ώστε ένας παραγωγός, όπως
ορίζεται στο Κανονισμό 4 εγκατεστημένος σε άλλο κράτος
μέλος, να μπορεί να ορίζει νομικό ή φυσικό πρόσωπο
εγκατεστημένο στην επικράτειά τους ως εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο

υπεύθυνο

για

την

εκπλήρωση

των

υποχρεώσεών του συγκεκριμένου παραγωγού, σύμφωνα με
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τους παρόντες Κανονισμούς, στην επικράτειά τους.
-(2). Ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι παραγωγοί όπως
ορίζονται στον Κανονισμό 4, που είναι εγκατεστημένοι στην
επικράτειά του και πωλούν ΗΗΕ σε άλλο κράτος μέλος, να
ορίζουν

στο

αντιπρόσωπο

κράτος
υπεύθυνο

μέλος
για

αυτό
την

εξουσιοδοτημένο
εκπλήρωση

των

υποχρεώσεων του συγκεκριμένου παραγωγού, σύμφωνα με
την οδηγία 2012/19/ΕΕ, στην επικράτεια του εν λόγω
κράτους μέλους.
-(3). Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
πρέπει να γίνεται με γραπτή εντολή.

20–(1).

Διοικητική
συνεργασία

και

Ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες για την

εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών αρχές συνεργάζονται

ανταλλαγή

μεταξύ τους, με σκοπό ιδίως τη δημιουργία της κατάλληλης

πληροφοριών

ροής πληροφοριών για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των
παραγωγών με τις διατάξεις των Κανονισμών και, κατά
περίπτωση, ανταλλάσσουν πληροφορίες ωσαύτως και με
την Επιτροπή, με σκοπό να διευκολύνουν την ορθή
εφαρμογή τους. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή
πληροφοριών,

ιδιαίτερα

μεταξύ

εθνικών

μητρώων,

περιλαμβάνουν και 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
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συνεργασία.

Κυρώσεις

21. – Οι ποινές που επιβάλλονται για παραβιάσεις των

185(Ι)/ 2011

διατάξεων των παρόντων Κανονισμών είναι αυτές που

6(Ι) του 2012.

καθορίζονται στο άρθρο 49 του περί Αποβλήτων Νόμου και
των εκάστοτε τροποποιήσεων του.

22.- Ο Υπουργός διενεργά τις ενδεδειγμένες επιθεωρήσεις
Επιθεώρηση
παρακολούθηση

και

και παρακολούθηση για να ελέγχει την ορθή εφαρμογή των
παρόντων Κανονισμών.
Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν τουλάχιστον:
α) πληροφορίες χορηγούμενες στο πλαίσιο του μητρώου
παραγωγών,
β) μεταφορές, ιδίως τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Ένωσης
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007, και

185(Ι)/ 2011

γ)

6(Ι) του 2012.

επεξεργασίας σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους

Παράρτημα VΙΙ

τις

εργασίες

που

εκτελούνται

στις

εγκαταστάσεις

του 2011 και 2012 και με το παράρτημα VΙΙ των παρόντων
Κανονισμών.
-

Παράρτημα VI

(2).

Ο

Υπουργός

μεριμνά

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
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αποθήκευσης μεταχειρισμένου ΗΗΕ 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 ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι
πρόκειται για ΑΗΗΕ.

Κατάργηση

23.-

Κ.Δ.Π. 668/2004
Κ.Δ.Π 378/2009

καταργούνται οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Με

(Απόβλητα

την

εφαρμογή

Ηλεκτρικού

Κανονισμοί του 2004

και

των

παρόντων

Ηλεκτρονικού

Κανονισμών
Εξοπλισμού)

και 2008 (Κ.Δ.Π. 668/2004&Κ.Δ.Π

378/2009).

Τροποποιήσεις
Κανονισμών

24. - Ο Υπουργός, σύμφωνα με την παράγραφο (4) του

185(Ι)/ 2011
6(Ι) του 2012

άρθρου 54 των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 και 2012
δύναται να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να ρυθμίζονται
τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα που αφορούν τους
παρόντες Κανονισμούς.

Τροποποιήσεις

25. - Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην

Παραρτημάτων.

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να προβαίνει στις
τροποποιήσεις των Παραρτημάτων των παρόντων Κανονισμών
που κρίνει αναγκαίες .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτουν οι παρόντες Κανονισμοί κατά τη μεταβατική
περίοδο του Κανονισμού 3(1)(α)
1. Μεγάλες οικιακές συσκευές
2. Μικρές οικιακές συσκευές
3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών
4. Καταναλωτικά είδη και φωτοβολταικά 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
προιόντων
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
10. Αυτόματοι διανομείς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μη εξαντλητικός 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
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 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
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 ΕΙΔΗ
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
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. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 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 ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων
Συσκευές αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων
Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων
Κάθε είδους συσκευές αυτόματης διανομής οποιουδήποτε προϊόντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΗΕ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm 2
3. Λαμπτήρες
4. Μεγάλου μεγέθους 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. Μικρού μεγέθους 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 και 6.
6. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Μη εξαντλητικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του παραρτήματος ΙΙΙ
1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
Ψυγεία, καταψύκτες, μηχανήματα που διανέμουν αυτόματα προϊόντα σε ψύξη, συσκευές
κλιματισμού, συσκευές αφύγρανσης, αντλίες θέρμανσης, θερμάστρες που περιέχουν πετρέλαιο
και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν υγρά πλην του νερού για την
ανταλλαγή θερμότητας.
2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm 2
Οθόνες, τηλεοράσεις, κορνίζες LCD, 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, λαμπτήρες LED.
4. Μεγάλου μεγέθους 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, φωτοβολταϊκά πλαίσια.
5. Μικρού μεθέγους 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 όργανα παρακολούθησης και
ελέγχου, μικρά μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων, μικρές συσκευές με
ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

6. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Κινητά τηλέφωνα, GPS, αριθμομηχανές τσέπης, διακλαδωτήρες, προσωπικοί υπολογιστές,
εκτυπωτές, τηλέφωνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
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Μέρος 1: Ελάχιστοι στόχοι που εφαρμόζονται από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14
Αυγούστου 2015 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 τις 15 Αυγούστου 2015 έως τις 14
Αυγούστου 2018 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 τις 15 Αυγούστου 2018 σχετικά με τις
κατηγορίες του παραρτήματος III:
α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 ή 4 του παραρτήματος III,
— ποσοστό ανάκτησης 85 %, και
— 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 στις κατηγορίες 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
%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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 λειτουργίας) για κάθε αντικείμενο του φορτίου και πρωτόκολλο που
περιέχει όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 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 περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 και 2012 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) του σημείου 1 και το σημείο 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 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.

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 ΗΗΕ:
Στάδιο 1: Διεξαγωγή δοκιμών
α) Ελέγχεται η λειτουργία 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 λειτουργίας 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 λειτουργίας
του εξοπλισμού, — αποτελέσματα των δοκιμών που περιγράφονται στο στάδιο 1,
(συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της δοκιμής λειτουργίας),
— 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.
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, και ελλείψει
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 (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία αναφέρεται στον Κανονισμό 9 (2)
1. Από τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες
ουσίες, μείγματα και κατασκευαστικά στοιχεία:
— πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) σύμφωνα με τους περί
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλια)
Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π.636/2002) για τη διάθεση των (PCB/PCT),
— 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,
— δοχεία 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 στους περι
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση των Επικίνδυνων
Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π292/2002)
— κατασκευαστικά στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες, εξαιρουμένων των κατασκευαστικών
στοιχείων που δεν υπερβαίνουν τα όρια εξαίρεσης που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης 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 ακτινοβολίες

— 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
τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2012 .
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 Νόμο
16(Ι)/2011.
— 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 ορθή προετοιμασία
προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων
συσκευών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 9(3)
1. Χώροι αποθήκευσης (ακόμη και προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους [με
την επιφύλαξη των απαιτήσεων των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι
Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2003 και 2007(Κ.Δ.Π.562/2003 και
Κ.Δ.Π.618/2007):
— στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής
υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, και συστημάτων καθαρισμούαπολίπανσης,
— κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου πρέπει.
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 18
Α. Στοιχεία που υποβάλλονται κατά την καταχώριση:
1. Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε
περίπτωση που εφαρμόζεται το Κανονισμό 19 (ταχυδρομικός κώδικας και τόπος, οδός
και αριθμός, χώρα, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και
αρμόδιος επικοινωνίας). Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου όπως
ορίζεται στο Κανονισμό 19, 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 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. Δήλωση 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 των παρόντων
Κανονισμών, αναλόγως.
4. Ποσότητα ΗΗΕ που διατίθεται 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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ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Ιουλίου 2012
σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
(αναδιατύπωση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

επιτευχθεί κανονιστική ρύθμιση, βάσει της εφαρμογής των
αρχών της πρόληψης, της ανάκτησης και της ασφαλούς
διάθεσης των αποβλήτων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

(4)

Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τη γενική νομοθεσία της
Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως είναι η
οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα από
βλητα (6). Παραπέμπει στους ορισμούς που διατυπώνονται
στην οδηγία αυτή, μεταξύ άλλων στους ορισμούς των απο
βλήτων και της γενικής διαχείρισης αποβλήτων. Ο ορισμός
της συλλογής κατά την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα από
βλητα καλύπτει την προκαταρκτική διαλογή και την προκα
ταρκτική αποθήκευση αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά
τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. Με την οδη
γία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (7) θεσπίστηκε πλαίσιο για τον καθορισμό απαι
τήσεων 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/ΕΚ και τα εκτελεστικά μέτρα που θεσπίζονται
δυνάμει αυτής ισχύουν με την επιφύλαξη της νομοθεσίας
της Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων. Η οδηγία
2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιο
ρισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (8) επιβάλλει την
υποκατάσταση απαγορευμένων ουσιών σε όλα τα είδη ηλε
κτρικού 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 συμ
βάλει 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 αει
φόρο παραγωγή και κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραι
ότητα με την πρόληψη της παράγωγης AHHE και, επιπρο
σθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και
άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να
μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση και

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (4) πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς. Για λόγους
σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση της εν λόγω οδη
γίας.

(2)

Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος απο
σκοπεί ιδίως στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση
της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην προστασία της
υγείας του ανθρώπου και στη συνετή και ορθολογική χρη
σιμοποίηση 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 περι
βάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη («πέμπτο πρόγραμμα δρά
σης για το περιβάλλον») (5) όριζε ότι, προκειμένου να επι
τευχθεί αειφόρος ανάπτυξη, απαιτούνται σημαντικές αλλαγές
των υφιστάμενων προτύπων ανάπτυξης, παραγωγής, κατανά
λωσης και συμπεριφοράς και υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τη
μείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων και την πρόληψη
της ρύπανσης. Το πρόγραμμα αυτό αναφέρει τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως έναν
από τους τομείς ενδιαφέροντος στους οποίους πρέπει να

(1) ΕΕ C 306 της 16.12.2009, σ. 39.
(2) ΕΕ C 141 της 29.5.2010, σ. 55.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 2011 (δεν
έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβου
λίου σε πρώτη ανάγνωση της 19ης Ιουλίου 2011 (δεν έχει ακόμη
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου
2012.
(4) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.
(5) ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 5.

(6) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
(7) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(8) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.
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της Ένωσης 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 όζοντος (2) και τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (3). Οι στόχοι της παρούσας
οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη υπαγωγή στο
πεδίο εφαρμογής της των μόνιμων εγκαταστάσεων μεγάλης
κλίμακας, όπως είναι οι εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, τα
συστήματα μεταφοράς αποσκευών στους αερολιμένες και
οι ανελκυστήρες. Ωστόσο, ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται
σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις χωρίς να είναι ειδικά σχε
διασμένος για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, και μπορεί να
επιτελεί τη λειτουργία του ακόμα κι όταν δεν αποτελεί μέρος
αυτών πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας. Τέτοιος εξοπλισμός είναι, για παράδειγ
μα, τα συστήματα φωτισμού και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η ανά
κτηση πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών. Παράλληλα,
με την οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο
ζωής του ΗΗΕ, π.χ. παραγωγών, διανομέων και καταναλω
τών, ιδίως εκείνων που μετέχουν άμεσα στη συλλογή και
επεξεργασία ΑΗΗΕ. 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 διαχεί
ρισης ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολι
τικών ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια
θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει
να αναπτυχθούν ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία των
ΑΗΗΕ.
(7)

(8)

(9)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζο
νται σε προϊόντα και παραγωγούς ανεξαρτήτως της τεχνικής
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως πωλή
σεων και των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Εν προκειμένω, οι
υποχρεώσεις των παραγωγών και διανομέων που χρησιμοποι
ούν δίκτυα εξ αποστάσεως πωλήσεων και ηλεκτρονικών
πωλήσεων πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να είναι ενιαίες και
να επιβάλλονται με τον ίδιο τρόπο που επιβάλλονται και στα
άλλα δίκτυα διανομής, προκειμένου να αποφεύγεται η επι
βάρυνση άλλων δικτύων διανομής με το κόστος που απορ
ρέει από την παρούσα οδηγία όταν πρόκειται για ΑΗΗΕ
προερχόμενα από εξοπλισμό που πωλήθηκε με εξ αποστά
σεως ή ηλεκτρονική πώληση.
Για να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την παρούσα οδηγία σε ένα κράτος μέλος, ο παραγωγός θα
πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο συγκεκριμένο κράτος
μέλος. Κατ’ εξαίρεση, για τη μείωση των υπαρχόντων εμπο
δίων στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και των
διοικητικών εμποδίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέ
πουν 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 του εν λόγω παραγω
γού στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, τα διοι
κητικά εμπόδια πρέπει να μειωθούν απλοποιώντας τις διαδι
κασίες καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων και με την εξα
σφάλιση της αποφυγής πολλαπλών χρεώσεων για καταχωρί
σεις στα επιμέρους κράτη μέλη.
Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη
ΗΗΕ που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς
και τα είδη ΗΗΕ που προορίζονται για επαγγελματική χρή
ση. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται με την επι
φύλαξη της νομοθεσίας της Ένωσης για τις απαιτήσεις ασφά
λειας και υγείας, που προστατεύει όλους τους συντελεστές
οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, καθώς και της
ειδικής νομοθεσίας της Ένωσης για τη διαχείριση των απο
βλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου
2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευ
τές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευ
τών (1), και της νομοθεσίας της Ένωσης για τον σχεδιασμό
των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Η προε
τοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύ
κλωση αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης καθώς και των ουσιών,
των σχετικών μειγμάτων ή των κατασκευαστικών στοιχείων
αυτών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία

(1) ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1.
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(10)

Η παρούσα οδηγία, προκειμένου να καθορισθεί το πεδίο
εφαρμογής της, θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένους ορι
σμούς. Ωστόσο, ο ορισμός του ΗΗΕ θα πρέπει να εξειδικευ
τεί περαιτέρω στο πλαίσιο αναθεώρησης του πεδίου εφαρ
μογής, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στα συναφή
εθνικά μέτρα και τις ακολουθούμενες και καθιερωμένες πρα
κτικές.

(11)

Στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας
2009/125/ΕΚ, θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικο
λογικού σχεδιασμού για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμο
ποίησης, αποσυναρμολόγησης και ανάκτησης ΑΗΗΕ. Προ
κειμένου να βελτιστοποιούνται η επαναχρησιμοποίηση και η
ανάκτηση μέσω του σχεδιασμού των προϊόντων, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊ
όντος.

(12)

Η καθιέρωση, με την παρούσα οδηγία, της ευθύνης του
παραγωγού είναι ένα από τα μέσα ενθάρρυνσης του σχεδια
σμού και της παραγωγής ειδών ΗΗΕ που λαμβάνουν πλήρως
υπόψη και διευκολύνουν την επισκευή, την πιθανή αναβάθ
μιση, την επαναχρησιμοποίηση, την αποσυναρμολόγηση και
την ανακύκλωσή τους.

(13)

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 καθορί
ζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία
της Ένωσης για τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι διανομείς μπορούν να απορ
ρίπτουν τις επιστροφές.

(14)

Η χωριστή συλλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προ
κειμένου να εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και ανακύ
κλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευ
χθεί το επιλεγμένο επίπεδο προστασίας, εντός της Ένωσης,
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 επι
στροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων
σημείων συλλογής, για την τουλάχιστον δωρεάν επιστροφή
αναλόγων αποβλήτων εκ μέρους των οικιακών χρηστών. Για

(2) ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.
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υλικά ή στις ροές αποβλήτων. Η επεξεργασία αυτή είναι το
πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξασφάλιση της συμ
μόρφωσης προς το επιλεγέν επίπεδο προστασίας του περι
βάλλοντος της Ένωσης. 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 επεξεργα
σίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης υπό τον όρο ότι εξασφα
λίζουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας, καθώς και
υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Οι βέλτι
στες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανα
κύκλωσης μπορεί να καθοριστούν περαιτέρω σύμφωνα με τις
διαδικασίες της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008,
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (2).

την επιτυχία της συλλογής των ΑΗΗΕ σημαντικός θα είναι ο
ρόλος των διανομέων. Τα σημεία συλλογής, που θα δημι
ουργηθούν στα καταστήματα λιανικής πώλησης, για πολύ
μικρού μεγέθους ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις
απαιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.
(15)

(16)

(17)

Προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο προστα
σίας και εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων της Ένω
σης, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα
για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώ
ριστων αστικών αποβλήτων, καθώς και για την επίτευξη
υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Προκειμέ
νου 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 απο
βλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης, ο οποίος περιέχει
ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών τους επι
πτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που
επιβάλλουν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 842/2006 και (ΕΚ)
αριθ. 1005/2009. Από δεδομένα που περιλαμβάνονται
στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε από την Επι
τροπή το 2008 προκύπτει ότι, περίπου το 65 % του ΗΗΕ
που διατίθεται στην αγορά συλλέγεται ήδη χωριστά σήμερα,
αλλά περισσότερο από το μισό της ποσότητας αυτής απο
τελεί πιθανώς αντικείμενο ακατάλληλης επεξεργασίας και
παράνομων εξαγωγών, και, ακόμα κι όταν υποβάλλεται σε
ορθή επεξεργασία τούτο δεν αναφέρεται. Η κατάσταση αυτή
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων δευτερογενών
πρώτων υλών, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την
παροχή αντιφατικών δεδομένων. Για να αποφευχθεί η κατά
σταση αυτή, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στό
χος όσον αφορά τη συλλογή, προκειμένου να εξασφαλιστεί
ότι τα συλλεγόμενα ΑΗΗΕ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία
με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο 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, για την εφαρ
μογή των οποίων τα κράτη μέλη δύνανται να παραπέμπουν
σε κατευθυντήριες γραμμές για τους ανταποκριτές που
καταρτίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές
αποβλήτων (1). Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θα πρέπει να
αποσκοπούν σε κάθε περίπτωση στην αποφυγή ανεπιθύμητων
μεταφορών ΗΗΕ που δεν λειτουργεί σε αναπτυσσόμενες
χώρες.
Ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων συλλογής θα πρέπει να
βασίζεται στην ποσότητα των παραγόμενων ΑΗΗΕ, και στο
πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές
στον κύκλο ζωής των προϊόντων στα διάφορα κράτη μέλη,
οι μη κορεσμένες αγορές και ο ΗΗΕ με μεγάλο κύκλο ζωής.
Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτυχθεί στο άμεσο μέλλον μεθο
δολογία για τον υπολογισμό των ποσοστών συλλογής με
βάση τα παραγόμενα ΑΗΗΕ. Σύμφωνα με τις τρέχουσες
εκτιμήσεις, ένα ποσοστό συλλογής 85 % των παραγόμενων
ΑΗΗΕ ισοδυναμεί σε γενικές γραμμές με ποσοστό συλλογής
65 % του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκαν
στην αγορά την προηγούμενη τριετία.
Επιβάλλεται η εξειδικευμένη επεξεργασία των ΑΗΗΕ προκει
μένου να αποφευχθεί η διάχυση ρύπων στα ανακυκλωμένα

(1) ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.

24.7.2012

(18)

Η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους
πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία επισημαί
νει στη γνωμοδότησή της, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχε
τικά 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 ενσωμα
τωμένα 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.

(19)

Η συλλογή, η αποθήκευση, η μεταφορά, η επεξεργασία και η
ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, καθώς και η προετοιμασία τους για
επαναχρησιμοποίηση πραγματοποιούνται στη βάση μιας προ
σέγγισης προσανατολισμένης στην προστασία του περιβάλ
λοντος και της ανθρώπινης υγείας και τη διατήρηση των
πρώτων υλών, και θα πρέπει να αποσκοπούν στην ανακύ
κλωση των πολύτιμων πρώτων υλών που περιέχονται στον
ΗΗΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η βελτίωση της προσφοράς
πόρων στην Ένωση.

(20)

Όταν κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα
στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ
καθώς και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, των συναρ
μολογημένων μερών τους και των αναλωσίμων. Όπου αυτό
δεν ενδείκνυται, όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται ξεχωριστά
πρέπει να υποβάλλονται σε ανάκτηση, με την οποία πρέπει
να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ανακύκλωσης και ανάκτη
σης. Επίσης, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να ενσω
ματώνουν τα προϊόντα της ανακύκλωσης στον νέο εξοπλι
σμό.

(21)

Η ανάκτηση, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση των ΑΗΗΕ θα πρέπει να μπορούν να θεωρού
νται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρού
σας οδηγίας, μόνον εφόσον η εν λόγω ανάκτηση, προετοι
μασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν αντίκειται
σε άλλες, ισχύουσες για τον εξοπλισμό αυτόν νομοθετικές
διατάξεις της Ένωσης ή των κρατών μελών. Η μέριμνα για
κατάλληλη ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ έχει μεγάλη σημασία για τη
χρηστή διαχείριση των πόρων και τη βελτιστοποίηση του
εφοδιασμού με πόρους.

(2) ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
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(22)

Επιβάλλεται να καθιερωθούν βασικές αρχές για τη χρηματο
δότηση της διαχείρισης των ΑΗΗΕ σε επίπεδο Ένωσης και τα
χρηματοδοτικά προγράμματα πρέπει να συμβάλλουν σε
υψηλά ποσοστά συλλογής των αποβλήτων, καθώς και στην
εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού.

(23)

Οι οικιακοί χρήστες HHE πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί
πρέπει να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και την επε
ξεργασία, 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 νοικο
κυριών, ώστε τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ να μην γίνουν
αντικείμενο επεξεργασίας κατώτερης της βέλτιστης και παρα
νόμων εξαγωγών, να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού
με την εναρμόνιση ανά την Ένωση της εκ μέρους των παρα
γωγών χρηματοδότησης και να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη
συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων από τους φορολο
γούμενους στους καταναλωτές ΗΗΕ, σύμφωνα με την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Προκειμένου να αποκομισθούν τα
μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης του παρα
γωγού, κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη
χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων που προέρ
χονται 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 αποβλή
των πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο πλαίσιο
συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης, στα οποία συνει
σφέρουν αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι ενεργοί
στην αγορά όταν ανακύπτει το κόστος. Η εφαρμογή συλλο
γικών συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των παραγωγών, των εισαγω
γέων και των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων υψη
λής ειδίκευσης και περιορισμένου όγκου παραγωγής. Τα
συλλογικά συστήματα θα μπορούσαν να προβλέπουν διαφο
ροποιημένες χρηματικές εισφορές, με βάση την ευκολία ανα
κύκλωσης των προϊόντων και των πολύτιμων πρώτων υλών
που περιέχονται σε αυτά. Για εξοπλισμό με μεγάλο κύκλο
ζωής, που υπάγεται πλέον στις διατάξεις της παρούσας οδη
γίας, όπως για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, θα
πρέπει να είναι δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστά
μενων δομών συλλογής και ανάκτησης, με την προϋπόθεση
να τηρούνται αντίστοιχες απαιτήσεις με βάση την παρούσα
οδηγία.

(24)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στους παραγωγούς να ενημερώ
νουν τους αγοραστές, σε προαιρετική βάση κατά την πώληση
νέων προϊόντων, σχετικά με το κόστος συλλογής, επεξεργα
σίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά περιβαλλοντικά ορθό
τρόπο. 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 οικολογι
κές («πράσινες») δημόσιες συμβάσεις.

(25)

Η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την υποχρέωση να
μην διατίθενται πλέον τα ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστα αστικά
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απόβλητα, αλλά να συλλέγονται ξεχωριστά, καθώς επίσης
σχετικά με τα συστήματα συλλογής και τον ρόλο που δια
δραματίζουν κατά τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, είναι απαραί
τητη για την επιτυχία της συλλογής των ΑΗΗΕ. Η ενημέ
ρωση 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.

(26)

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.

(27)

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 Συμ
βουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό ελάχι
στων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
στα κράτη μέλη (1).

(28)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν την επιβολή απο
τελεσματικών, 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 Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την
πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (2).

(29)

Οι πληροφορίες σχετικά με το βάρος των ειδών HHE που
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης καθώς και σχετικά με τα
ποσοστά συλλογής, προετοιμασίας της επαναχρησιμοποί
ησης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για την επα
ναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών κατά το δυνατόν,
ανάκτησης ή ανακύκλωσης και εξαγωγής των ΑΗΗΕ που
συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, είναι απαραί
τητες για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της παρού
σας οδηγίας. Για τους σκοπούς του υπολογισμού των ποσο
στών συλλογής, θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινή μέθοδος για
τον υπολογισμό του βάρους του HHE, 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.

(1) ΕΕ L 118 της 27.4.2001, σ. 41.
(2) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
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(30)

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.

(31)

Προκειμένου να αντιμετωπίσει δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
τα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη των στόχων ανάκτησης,
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή, όσον αφορά μετα
βατικές προσαρμογές για ορισμένα κράτη μέλη, προσαρμογή
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τη θέσπιση λεπτο
μερών κανόνων σχετικά με τα ΑΗΗΕ που εξάγονται εκτός
της Ένωσης, οι ποσότητες των οποίων προσμετρούνται για
την επίτευξη των στόχων ανάκτησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία
η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, περιλαμ
βανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη,
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(32)

(33)

(34)

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. 182/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση των κανόνων
και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από
τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
από την Επιτροπή (1).
Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν
τροποποιήσεις ουσίας των προϋπαρχουσών οδηγιών. Η υπο
χρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν
τροποποιούνται κατ’ ουσία απορρέει από τις προϋπάρχουσες
οδηγίες.
Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμ
βρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με
τα επεξηγηματικά έγγραφα (2) τα κράτη μέλη ανέλαβαν να
συνοδεύσουν, σε περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινο
ποίηση 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 αντί
στοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.
Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης κρίνει ότι η
διαβίβαση των εγγράφων αυτών είναι δικαιολογημένη.

24.7.2012

λόγω της κλίμακας του προβλήματος, είναι δυνατόν να επι
τευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας,
που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρω
παϊκή Ένωση. 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,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλο
ντος και της ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη ή μείωση των
αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλή
των 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
αειφόρο ανάπτυξη.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρο
νικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) ως εξής:
α) από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου 2018
(μεταβατική περίοδος), υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3,
στον ΗΗΕ που υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι.
Το παράρτημα ΙΙ περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ
που υπάγονται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι·
β) από τις 15 Αυγούστου 2018, σε όλο τον ΗΗΕ, υπό την επι
φύλαξη των παραγράφων 3 και 4. Όλος ο ΗΗΕ κατατάσσεται
στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ. Το παράρτημα ΙV περιέ
χει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που εμπίπτουν στις
κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ (ανοικτός κατάλογος).
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαι
τήσεων της νομοθεσίας της Ένωσης για την ασφάλεια και την υγεία
και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιο
λόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊ
όντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Χημικών Προϊόντων (3), καθώς και της ειδικής νομοθεσίας της Ένω
σης για τη διαχείριση αποβλήτων και τον σχεδιασμό προϊόντων.

(35)

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.

3.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε κανένα από τα ακό
λουθα είδη ΗΗΕ:

(36)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και ότι, επομένως,

α) εξοπλισμός απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών συμφε
ρόντων ασφάλειας των κρατών μελών, στον οποίο περιλαμβάνο
νται τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προ
ορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς·

(1) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(2) EE C 369 της 17.12.2011, σ. 14.

(3) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
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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·
γ) λαμπτήρες πυράκτωσης.
4.
Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3,
από τις 15 Αυγούστου 2018 η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται
σε κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:

β) «μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία»: μεγάλης
κλίμακας συναρμολόγημα μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή
εξαρτημάτων που λειτουργούν από κοινού για μια ειδική εφαρ
μογή, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από ειδικούς σε
συγκεκριμένη θέση, και χρησιμοποιούνται και συντηρούνται
από επαγγελματίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εγκατα
στάσεις έρευνας και ανάπτυξης·
γ) «μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση»: ένας μεγάλης κλί
μακας συνδυασμός διάφορων τύπων συσκευών και, ενδεχομέ
νως, άλλων διατάξεων, που:
i) συναρμολογούνται, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από
επαγγελματίες,

α) εξοπλισμός σχεδιασμένος για αποστολή στο διάστημα·
β) σταθερά βιομηχανικά εργαλεία μεγάλης κλίμακας·

ii) προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως ως μέρος κτι
ρίου ή δομής σε έναν προκαθορισμένο ειδικό χώρο, και

γ) μόνιμες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με εξαίρεση τον περι
λαμβανόμενο εξοπλισμό που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις
εγκαταστάσεις αυτές·
δ) μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων, πλην των ηλεκτρι
κών 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 σκο
πούς της έρευνας και ανάπτυξης που διατίθεται μόνο μεταξύ
επιχειρήσεων·
ζ) ιατρικά βοηθήματα και ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιού
νται στη διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω βοηθήματα ανα
μένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του
κύκλου ζωής και ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.
5.
Το αργότερο στις 14 Αυγούστου 2015 η Επιτροπή θα επα
νεξετάσει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας που ορίζεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) συμπεριλαμβανομένων των παραμέ
τρων για τη διάκριση εξοπλισμού μεγάλου και μικρού μεγέθους 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 ακόλου
θοι ορισμοί:
α) «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλι
σμός 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 ονομαστική τάση έως 1 000 V εναλλασσομένου ρεύματος
ή έως 1 500 V συνεχούς ρεύματος·
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iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από τον ίδιο, ειδικά σχε
διασμένο 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 εργα
σιών·
ε)

«απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» ή
«ΑΗΗΕ»: ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεω
ρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 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, συμπεριλαμβανο
μένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας υπό την έννοια της
οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των κατα
ναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (1), το οποίο:
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,
ii) είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και μεταπωλεί εντός
της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους με την επω
νυμία 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),
(1) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.
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iii) είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και διαθέτει στην
αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, κατ’ επάγγελμα,
ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος, ή

παράγραφος 2 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1),
που συνιστά ΗΗΕ·

iv) πωλεί ΗΗΕ μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε
ιδιωτικά νοικοκυριά ή χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικο
κυριών σε κράτος μέλος, και είναι εγκατεστημένος σε άλλο
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

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 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου
1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιού
νται στη διάγνωση in vitro (2), που συνιστά ΗΗΕ·

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) «διανομέας»: 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 παρα
γωγός κατά την έννοια του στοιχείου 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 παρό
μοιες με εκείνες των ΑΗΗΕ προερχόμενων από νοικοκυριά. Τα
απόβλητα από ΗΗΕ, που ενδέχεται να χρησιμοποιείται τόσο
από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από χρήστες πλην των ιδιω
τικών νοικοκυριών, θεωρούνται εν πάση περιπτώσει ΑΗΗΕ
οικιακής προέλευσης·
θ) «χρηματοδοτική συμφωνία»: οποιαδήποτε συμφωνία ή διακανο
νισμός 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 μετα
βίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού·
ι)
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«κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προμήθεια προϊόντος για δια
νομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κράτους μέλους στο
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρε
άν·

ια) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα
προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. εντός της επικράτειας κράτους
μέλους σε επαγγελματική βάση·

ιε) «ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα»: ενεργό εμφυτεύσιμο
ιατρικό βοήθημα κατά την έννοια του στοιχείου γ) του άρθρου
1 παράγραφος 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
βοηθήματα (3), που συνιστά ΗΗΕ.
2.
Επίσης, ισχύουν οι ορισμοί «επικίνδυνα απόβλητα», «συλλογή»
«χωριστή συλλογή» «πρόληψη», «επαναχρησιμοποίηση», «επεξεργα
σία» «ανάκτηση», «προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση», «ανακύ
κλωση» 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 ανακυκλω
τών και τη λήψη μέτρων που προάγουν τον σχεδιασμό και την
παραγωγή ΗΗΕ με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν η επαναχρησι
μοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των
κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους. Εν προκει
μένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης όσον αφορά τη
διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και της επεξεργασίας των
ΑΗΗΕ, 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 περι
βάλλοντος και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας.
Άρθρο 5
Χωριστή συλλογή

ιβ) «αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, μηχανικός, χημικός ή μεταλλουρ
γικός 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 δυνα
τότητα παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η ασφαλής για
το περιβάλλον επεξεργασία·

1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχι
στοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών απο
βλήτων και για την επίτευξη υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής
των ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα, αποβλήτων εξοπλισμού
ανταλλαγής θερμότητας ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέ
φουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λαμπτήρων
φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο, φωτοβολταϊκών πλαισίων και
εξοπλισμού μικρού μεγέθους των κατηγοριών 5 και 6 του παραρ
τήματος ΙΙΙ.

ιγ) «ιατρικό βοήθημα»: ιατρικό βοήθημα ή εξάρτημα κατά την
έννοια, αντίστοιχα, του στοιχείου α) ή β) του άρθρου 1

(1) ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17.
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2.
Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε:
α) να συγκροτηθούν συστήματα τα οποία επιτρέπουν στους τελι
κούς κατόχους και τους διανομείς να επιστρέφουν τα απόβλητα
αυτά τουλάχιστον δωρεάν. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη
διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των απαραίτητων εγκαταστά
σεων συλλογής, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την πληθυσμιακή
πυκνότητα·
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ενεργούν για λογαριασμό τους ή, για τους σκοπούς της προετοι
μασίας για επαναχρησιμοποίηση, στις ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις ή
επιχειρήσεις.
5.
Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ από άλλους χρήστες εκτός των οικια
κών και με την επιφύλαξη του άρθρου 13, τα κράτη μέλη εξα
σφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ή τρίτοι οι οποίοι ενεργούν για λογα
ριασμό τους μεριμνούν για τη συλλογή των αποβλήτων αυτών.
Άρθρο 6

β) οι διανομείς να είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι, όταν προ
μηθεύουν νέο προϊόν, τα αντίστοιχα απόβλητα 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 παρεκκλίνουν από την παρούσα διάταξη, εφό
σον διασφαλίσουν ότι τούτο δεν καθιστά δυσχερέστερη για τον
τελικό κάτοχο την επιστροφή των ΑΗΗΕ και με την προϋπόθεση
ότι παραμένει δωρεάν για τον τελικό κάτοχο. Τα κράτη μέλη
που κάνουν χρήση της παρούσας παρέκκλισης ενημερώνουν την
Επιτροπή·
γ) οι διανομείς να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες, στα κατα
στήματα λιανικής τα οποία διαθέτουν χώρους πώλησης ΗΗΕ
εμβαδού τουλάχιστον 400 m2 ή πολύ κοντά σε αυτά, τη δυνα
τότητα δωρεάν απόρριψης πολύ μικρών ΑΗΗΕ (καμιά από τις
εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνει τα 25 cm) χωρίς υποχρέ
ωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ, εκτός αν προκύψει από αξιολό
γηση ότι τα υπάρχοντα εναλλακτικά συστήματα συλλογής είναι
τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά. Οι αξιολογήσεις αυτές πρέ
πει να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Τα συλλεγόμενα ΑΗΗΕ πρέπει
να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 8·

Διάθεση 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 βέλτι
στες συνθήκες για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανα
κύκλωση, καθώς και τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών.
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προετοιμασία για επαναχρησιμο
ποίηση, και πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω μεταφορά, τα κράτη
μέλη ενθαρρύνουν, όπου χρειάζεται, τα συστήματα ή τις μονάδες
συλλογής να διαχωρίζουν στα σημεία συλλογής τα ΑΗΗΕ εκείνα
που πρόκειται να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση από τα
υπόλοιπα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ, ιδιαίτερα παρέχοντας πρό
σβαση σε προσωπικό από κέντρα επαναχρησιμοποίησης.
Άρθρο 7
Ποσοστό συλλογής

δ) με την επιφύλαξη των διατάξεων των στοιχείων α), β) και γ), να
επιτρέπεται στους παραγωγούς η συγκρότηση και θέση σε λει
τουργία ατομικών και/ή συλλογικών συστημάτων επιστροφής για
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, υπό τον όρο ότι αυτά είναι σύμ
φωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας·
ε) λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας
και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας της ΕΕ, να είναι δυνατή η
άρνηση παραλαβής επιστρεφόμενων δυνάμει των στοιχείων α), β)
και γ) ΑΗΗΕ που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλεια του προσωπικού λόγω μόλυνσης. Τα κράτη μέλη προ
βαίνουν 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 γ) επιστροφή των ΑΗΗΕ, για
περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνει τα ουσιώδη κατα
σκευαστικά 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 τα ΑΗΗΕ που απο
τίθενται στις εγκαταστάσεις συλλογής των παραγράφων 2 και 3 να
παραδίδονται εν συνεχεία στους παραγωγούς ή σε τρίτους οι οποίοι

1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, κάθε κράτος
μέλος μεριμνά για την εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παρα
γωγού και, στη βάση αυτή, εξασφαλίζει την επίτευξη ελάχιστου
ετήσιου ποσοστού συλλογής. Από το 2016, 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 τα άρθρα 5 και 6, εκφρά
ζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που
διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία έτη στο κρά
τος μέλος αυτό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή αύξηση
του όγκου των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά το διάστημα από το
2016 έως το 2019, εκτός αν έχει ήδη επιτευχθεί το ποσοστό
συλλογής που προβλέπει το δεύτερο εδάφιο.
Από το 2019, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επι
τυγχάνεται σε ετήσια βάση πρέπει να είναι το 65 % του μέσου
ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά του εν
λόγω κράτους μέλους την προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το
85 % των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος στο κράτος μέλος
αυτό.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσο
στό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί
είτε σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο
όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο
βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθησαν στο συγκεκριμένο κράτος
μέλος την προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα
είναι μεγαλύτερη.
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Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν πιο φιλόδοξους επιμέρους
στόχους για χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ, και σε αυτήν την περίπτωση
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

τηλεπικοινωνιών μικρού μεγέθους, και για λαμπτήρες που περιέχουν
υδράργυρο. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από
νομοθετική πρόταση.

2.
Προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον έχει επιτευχθεί το ελά
χιστο ποσοστό συλλογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πλη
ροφορίες για ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά όπως αναφέρε
ται στο άρθρο 5, διαβιβάζονται στα κράτη μέλη δωρεάν, συμπερι
λαμβανομένων τουλάχιστον πληροφοριών για τα ΑΗΗΕ που

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

α) παραλήφθηκαν στις εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας,
β) παραλήφθηκαν από τους διανομείς,
γ) συλλέχθησαν χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν
για λογαριασμό τους.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Βουλγαρία, η Τσεχική
Δημοκρατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η
Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία μπορούν, λόγω
ελλείψεων στην απαραίτητη υποδομή και χαμηλού επιπέδου κατα
νάλωσης ΗΗΕ, να αποφασίσουν:
α) να επιτύχουν, από τις 14 Αυγούστου 2016 στόχο συλλογής
κάτω του 45 % αλλά ανώτερο του 40 % του μέσου βάρους του
ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία,
και
β) να αναβάλουν την επίτευξη των ποσοστών συλλογής της παρα
γράφου 1 δεύτερο εδάφιο έως την ημερομηνία της επιλογής
τους, το αργότερο έως τις 14 Αυγούστου 2021.
4.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει κατ’ εξου
σιοδότηση 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 εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου, καθορίζονται από την Επιτροπή έως
τις 14 Αυγούστου 2015, με εκτελεστικές πράξεις, κοινή μεθοδο
λογία για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους του ΗΗΕ που
διατίθεται στην εθνική αγορά και κοινή μεθοδολογία για τον υπο
λογισμό 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 παρά
γραφος 2.
6.
Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 14 Αυγούστου 2015, έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, για την επανεξέ
ταση 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
ΗΗΕ του παραρτήματος ΙΙΙ ειδικά για εξοπλισμό ανταλλαγής θερ
μότητας, για φωτοβολταϊκά πλαίσια, για εξοπλισμό μικρού μεγέ
θους, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού πληροφορικής και

Άρθρο 8
Ενδεδειγμένη επεξεργασία
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγο
νται χωριστά να υποβάλλονται σε ενδεδειγμένη επεξεργασία.
2.
Η ενδεδειγμένη επεξεργασία, πλην της προετοιμασίας για επα
ναχρησιμοποίηση, και οι λειτουργίες ανάκτησης ή ανακύκλωσης,
περιλαμβάνουν, 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 σύμ
φωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος VΙΙΙ.
4.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιο
δότηση 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 τουλά
χιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον είναι
αναγκαίο να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν τις πλα
κέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες
υγρών κρυστάλλων. Η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει αν απαι
τείται να γίνουν τροποποιήσεις στο παράρτημα VII προκειμένου να
συμπεριληφθούν τα νανοϋλικά που περιέχονται στον ΗΗΕ.
5.
Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη
μπορούν να ορίζουν ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την επεξερ
γασία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ.
Τα κράτη μέλη που ορίζουν πρότυπα ποιότητας ενημερώνουν σχε
τικά την Επιτροπή, η οποία τα δημοσιεύει.
Το αργότερο έως τις 14 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή ζητεί από
του ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν ευρω
παϊκά πρότυπα για την επεξεργασία ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης
της ανάκτησης, της ανακύκλωσης και της προετοιμασίας για επανα
χρησιμοποίηση. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στην
εξέλιξη της τεχνικής.
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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 εξέτα
σης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Για τα πρότυπα που εγκρίνει η Επιτροπή δημοσιεύεται παραπομπή.

6.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν όσες εγκαταστάσεις ή επιχειρή
σεις προβαίνουν σε επεξεργασία να καθιερώνουν πιστοποιημένα
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, 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 επιχεί
ρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας να λαμβάνει άδεια από τις
αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.

2.
Οι εξαιρέσεις από την απαίτηση λήψης άδειας, οι όροι για τις
εξαιρέσεις και την καταχώριση συμφωνούν, αντίστοιχα, με τα άρθρα
24, 25 και 26 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αναφερόμενη στις παρα
γράφους 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.
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μπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε υπό συν
θήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

3.
Η Επιτροπή εκδίδει, το αργότερο έως τις 14 Φεβρουαρίου
2014, πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 20 θεσπί
ζοντας λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν εκείνους της παρα
γράφου 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 σύμ
φωνα με το άρθρο 5 και στέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με
τα άρθρα 8, 9 και 10, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παρα
γωγοί επιτυγχάνουν τους ελάχιστους στόχους του παραρτήματος V.

2.
Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται για κάθε κατη
γορία διαιρώντας το βάρος των ΑΗΗΕ που εισέρχονται στην εγκα
τάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/προετοιμασίας για επαναχρησι
μοποίηση μετά την ενδεδειγμένη επεξεργασία, σύμφωνα με το
άρθρο 8 παράγραφος 2, όσον αφορά την ανάκτηση και την ανακύ
κλωση διά του βάρους όλων των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ για
κάθε κατηγορία, εκφραζόμενη ως ποσοστό.

Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της δια
λογής και της αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση, δεν υπολογί
ζονται στην επίτευξη αυτών των στόχων.

3.
Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου, μπορούν να θεσπισθούν από την Επι
τροπή με εκτελεστικές πράξεις πρόσθετοι κανόνες σχετικά με τις
μεθόδους υπολογισμού για την εφαρμογή των ελάχιστων στόχων.
Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδι
κασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 10
Μεταφορές ΑΗΗΕ
1.
Η επεξεργασία μπορεί επίσης να εκτελείται εκτός του αντι
στοίχου κράτους μέλους ή της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα
ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1013/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της
Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή
για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρ
τημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προς ορισμένες χώρες
στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο
των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων (2).

2.
ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Ένωση υπολογίζονται για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 11 της
παρούσας οδηγίας μόνον εφόσον, σύμφωνα με τους κανονισμούς
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1418/2007, ο εξαγωγέας
(1) ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 316 της 4.12.2007, σ. 6.

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 ανακύ
κλωσης/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, ανακύκλωσης ή προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
(εκροές).

5.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
ανάκτησης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας.
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6.
Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδεί
κνυται, από σχετική νομοθετική πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, έως τις 14 Αυγούστου 2016,
τους στόχους ανάκτησης του παραρτήματος V μέρος 3, διερευνούν
τη δυνατότητα θέσπισης ιδιαίτερων στόχων για τα ΑΗΗΕ που προ
ετοιμάζονται 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.

6.
Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση, έως τις 14 Αυγού
στου 2015, 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 σκόπι
μο, να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο.

Άρθρο 12

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
ορθή διάθεση των ΑΗΗΕ που προέρχονται από άλλους χρήστες
πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών να χρηματοδοτούνται από τους
παραγωγούς.

Χρηματοδότηση ως προς τα AHHE οικιακής προέλευσης
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί να εξασφαλί
ζουν τη χρηματοδότηση της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανά
κτησης και της περιβαλλοντικώς ορθής διάθεσης των ΑΗΗΕ οικια
κής 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 συνεπάγε
ται η συλλογή ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης πριν παραδοθούν στις
εγκαταστάσεις συλλογής.

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 παραγω
γός μπορεί να επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είτε
ατομικά είτε εντασσόμενος σε συλλογικό σύστημα.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός να παρέχει
εγγύηση όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, η οποία βεβαιώνει
τη χρηματοδότηση της διαχείρισης όλων των ΑΗΗΕ, και μεριμνούν
ώστε οι παραγωγοί να σημαίνουν ευκρινώς τα προϊόντα τους σύμ
φωνα 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 ανακύ
κλωσης 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 συνεισφέ
ρουν 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 ανά
πτυξη κατάλληλων μηχανισμών ή διαδικασιών επιστροφής των χρη
ματικών εισφορών στους παραγωγούς όταν ο ΗΗΕ μεταφέρεται για
διάθεση στην αγορά εκτός της επικράτειας του συγκεκριμένου κρά
τους μέλους. Τέτοιες διαδικασίες μπορεί να αναπτύσσονται από
παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους.

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

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 προμηθεύουν. Τα κράτη μέλη δύνανται,
εναλλακτικώς, να προβλέπουν ότι οι άλλοι χρήστες πλην των ιδιω
τικών 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 νοικοκυ
ριών, δύνανται, υπό την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας, να συνά
πτουν συμφωνίες που να προβλέπουν άλλες μεθόδους χρηματοδό
τησης.
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 ορθό. 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 πρό
σβαση, και προωθούν τον συντονισμό των πληροφοριών που
επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των διαθέσιμων εγκαταστάσεων
συλλογής, ανεξάρτητα από τον παραγωγό ή άλλο φορέα που
έχει δημιουργήσει την εγκατάσταση·
γ) το ρόλο τους στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και
τις άλλες μορφές ανάκτησης των ΑΗΗΕ·
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Άρθρο 16

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 επαναχρησιμοποί
ησης, 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 παράρτημα
ΙΧ – κατά προτίμηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN
50419 (1) –τον ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους ή της λειτουρ
γίας 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 ορισμέ
νες 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 επαναχρη
σιμοποίηση και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής επεξεργασία
των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης,
ανακαίνισης και ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλ
ληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν πλη
ροφορίες, χωρίς χρέωση, σχετικά με την προετοιμασία για επανα
χρησιμοποίηση και επεξεργασία για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που δια
τίθεται για πρώτη φορά στην αγορά της Ένωσης, 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 επε
ξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις
της παρούσας οδηγίας, τα διάφορα συστατικά και υλικά του 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, διαδι
κτυακές 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.
(1) Εκδόθηκε από τη Cenelec τον Μάρτιο του 2006.
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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 απαι
τήσεων της παρούσας οδηγίας.

Οι παραγωγοί που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας εξ αποστά
σεως επικοινωνία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοι
χείο στ) σημείο iv) καταχωρίζονται στο κράτος μέλος προς το οποίο
γίνεται η πώληση. Θα πρέπει να καταχωρίζονται μέσω των εξουσιο
δοτημένων αντιπροσώπων τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 2, 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 εξουσιοδοτημέ
νος 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 πληρο
φορίες του παραρτήματος Χ μέρος Β·

δ) 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 εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου, το υπόδειγμα 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 εξέτα
σης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

4.
Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν ετησίως πληροφορίες, συμπε
ριλαμβανομένων θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις ποσότη
τες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά τους, συλ
λέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, ανακτώνται, επαναχρησιμοποιού
νται και ανακυκλώνονται εντός των κρατών μελών, καθώς και σχε
τικά με τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά βάρος.
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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 της Επιτροπής 2004/249/ΕΚ (1) και
2005/369/ΕΚ (2). Η έκθεση τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής
εντός εννέα μηνών από το τέλος της αντίστοιχης τριετούς περιόδου.
Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου
2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών
μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 17
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Άρθρο 19
Προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο
Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
σύμφωνα με το άρθρο 20, όσον αφορά τροποποιήσεις, αναγκαίες
για την προσαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 5 και των παραρ
τημάτων ΙV, VΙΙ, VΙΙΙ και IX στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.
Κατά την τροποποίηση του παραρτήματος VΙΙ, λαμβάνονται υπόψη
οι εξαιρέσεις που αναγνωρίζονται με την οδηγία 2011/65/EE του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου
2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (3).

Πριν από κάθε τροποποίηση των παραρτημάτων, η Επιτροπή συμ
βουλεύεται, μεταξύ άλλων, τους παραγωγούς ΗΗΕ, τους ανακυκλω
τές, τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις
και τις ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ένας παραγωγός, όπως ορί
ζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημεία i) έως iii),
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, να μπορεί να ορίζει νομικό
ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην επικράτειά τους ως εξου
σιοδοτημένο αντιπρόσωπο υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υπο
χρεώσεών του συγκεκριμένου παραγωγού, σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία, στην επικράτειά τους.
2.
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι παραγωγοί όπως ορίζο
νται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο 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 επικρά
τεια του εν λόγω κράτους μέλους.
3.
Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να
γίνεται με γραπτή εντολή.
Άρθρο 18
Διοικητική 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 εφαρ
μογή της παρούσας οδηγίας. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλ
λαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα μεταξύ εθνικών μητρώων, περιλαμβά
νουν και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.
Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα σχε
τικά έγγραφα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελε
σμάτων 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 συνεργα
σία.
(1) ΕΕ L 78 της 16.3.2004, σ. 56.
(2) ΕΕ L 119 της 11.5.2005, σ. 13.

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 το άρθρο 7 παράγραφος 4, το άρθρο
8 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 3, και το άρθρο 19
χορηγείται στην Επιτροπή για πέντε έτη από τις 13 Αυγούστου
2012. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που
της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 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 τρεις
μήνες πριν τελειώσει η κάθε περίοδος.

3.
Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 7 παράγραφος 4, το άρθρο
8 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 3, και το άρθρο 19
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο 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 Επί
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημε
ρομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμ
βούλιο.

5.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατά το άρθρο 7
παράγραφος 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παρά
γραφος 3 και το άρθρο 19 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει
διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από
το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοι
νοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν,
πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
(3) ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88.
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Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προ
βάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
του Συμβουλίου.
Άρθρο 21
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3.
Το κόστος των ενδεδειγμένων αναλύσεων και επιθεωρήσεων,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης μεταχειρισμένου
ΗΗΕ 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 ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία
ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ.

Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει
συσταθεί δυνάμει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η εν
λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζε
ται 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 παράγρα
φος 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, αναλογι
κές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές δια
τάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014,
και της γνωστοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή
τους.

4.
Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος VI, ιδίως δε,
για την εφαρμογή του σημείου 2 του παραρτήματος αυτού, η
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση
πρόσθετων κανόνων για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση.
Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδι
κασία 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 συμμορφω
θούν με την παρούσα οδηγία έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω δια
τάξεων.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμ
βάνουν 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 οδη
γία, 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.

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:
α) πληροφορίες χορηγούμενες στο πλαίσιο του μητρώου παραγω
γών,
β) μεταφορές, ιδίως τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Ένωσης σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1418/2007, και
γ) τις εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με το παράρτημα VΙΙ
της παρούσας οδηγίας.
2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μεταφορές μεταχειρισμένου
ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΕΕ να
διενεργούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτή
ματος VI και παρακολουθούν αναλόγως τις μεταφορές αυτές.

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·
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 καθί
στανται διαθέσιμα στο κοινό υπό τους όρους της συμφωνίας·
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Άρθρο 26

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.

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

Άρθρο 27

Άρθρο 25
Κατάργηση
Η οδηγία 2002/96/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που
εμφαίνονται στο παράρτημα ΧΙ μέρος A, καταργείται από τις
15 Φεβρουαρίου 2014, 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 παραπομ
πές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος ΧΙΙ.

24.7.2012

Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτει η παρούσα οδηγία κατά τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 2 παράγραφος 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.

L 197/53

L 197/54

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μη εξαντλητικός 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
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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
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 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Ραδιόφωνα
Τηλεοράσεις
Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες)
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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 ΕΙΔΗ
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
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. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 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
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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 ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων
Συσκευές αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων
Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων
Κάθε είδους συσκευές αυτόματης διανομής οποιουδήποτε προϊόντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΗΕ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ
1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2
3. Λαμπτήρες
4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι απο
κλειστικά) των εξής:
Οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπα
ραγωγής 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. Μικρού μεγέθους 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 και 6.
6. Μικρού μεγέθους 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 ΙΙΙ
1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
Ψυγεία, καταψύκτες, μηχανήματα που διανέμουν αυτόματα προϊόντα σε ψύξη, συσκευές κλιματισμού, συσκευές αφύγρανσης,
αντλίες θέρμανσης, θερμάστρες που περιέχουν πετρέλαιο και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν
υγρά πλην του νερού για την ανταλλαγή θερμότητας.
2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2
Οθόνες, τηλεοράσεις, κορνίζες LCD, 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, λαμπτήρες LED.
4. Μεγάλου μεγέθους 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, φωτοβολταϊκά πλαίσια.
5. Μικρού μεθέγους 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 όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, μικρά μηχανήματα αυτόματης διανομής
προϊόντων, μικρές συσκευές με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια.
6. Μικρού μεγέθους 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
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ AΡΘΡΟ 11
Μέρος 1: Ελάχιστοι στόχοι που εφαρμόζονται από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου 2015 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 τις 15 Αυγούστου 2015 έως τις 14 Αυγούστου 2018 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 τις 15 Αυγούστου 2018 σχετικά με τις κατηγορίες του παραρτήματος III:
α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 ή 4 του παραρτήματος III,
— ποσοστό ανάκτησης 85 %, και
— 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 στις κατηγορίες 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 %.

24.7.2012

EL

24.7.2012

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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 λειτουρ
γίας) για κάθε αντικείμενο του φορτίου και πρωτόκολλο που περιέχει όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα 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/ΕΚ, 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) του σημείου 1 και το σημείο 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, απο
στέλλεται στον παραγωγό ή σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του για ανάλυση βλάβης δυνάμει 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.

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 ΗΗΕ:
Στάδιο 1: Διεξαγωγή δοκιμών
α) Ελέγχεται η λειτουργία 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 λειτουργίας 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 λειτουργίας του εξοπλισμού,
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— αποτελέσματα των δοκιμών που περιγράφονται στο στάδιο 1, (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της δοκιμής
λειτουργίας),
— 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.

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, και ελλείψει 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 (ΕΚ) 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 ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες ουσίες, μείγματα και κατασκευα
στικά 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,
— δοχεία 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
Δεκεμβρίου 1997, για την εικοστή τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου
περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (2),
— κατασκευαστικά στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες, εξαιρουμένων των κατασκευαστικών στοιχείων που δεν υπερβαίνουν τα
όρια εξαίρεσης που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης
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 ακτινοβολίες (3),
— 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/ΕΚ.
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,
(1) ΕΕ L 243 της 24.9.1996, σ. 31.
(2) ΕΕ L 343 της 13.12.1997, σ. 19.
(3) ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
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— 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
ορθή προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων συσκευών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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 αποβλήτων (1)]:
— 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 πρέπει.
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 καθαρισμούαπολίπανσης,
— 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 της 16.7.1999, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 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.

24.7.2012

24.7.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 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 κώδικας 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 φορο
λογικού μητρώου.
3. Κατηγορία ΗΗΕ σύμφωνα με το παράρτημα Ι ή 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. Δήλωση 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 διατίθεται 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
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
(αναφερόμενες στο άρθρο 25)
(ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24)

Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρι
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου

(ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 106)

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

(ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 65)

ΜΕΡΟΣ 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

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 (εν μέρει)

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Παράρτημα IB, σημείο 5, τελευταία περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Παράρτημα IB, σημείο 8

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο ζ)

—

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως στ) και άρθρο 2
παράγραφος 5

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

—

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ)

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 3 στοιχεία γ) έως η)

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 3 στοιχείο ι)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 3 στοιχείο ια)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η)

Άρθρο 3 στοιχείο ιβ)

—

Άρθρο 3 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

—

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία κ) έως ξ)

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 2

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 2

—

Άρθρο 5 παράγραφοι 3 έως 4

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 5

—

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

—

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και
παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφοι 2, 3 και 4

Παράρτημα II σημείο 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, πρώτη πρόταση

Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 6

Άρθρο 8 παράγραφος 6
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Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Παρούσα Οδηγία

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 και παράρτημα V

—

Άρθρο 11 παράγραφος 2

—

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 7 παράγραφος 4

—

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 11 παράγραφος 5

—

Άρθρο 11 παράγραφος 6

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

—

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 (εν μέρει)

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 4

—

Άρθρο 12 παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 (εν μέρει)

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 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

Άρθρο 12 παράγραφος 1 (εν μέρει)

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 12 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο (εν μέρει)

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 17 παράγραφοι 2
και 3

24.7.2012

EL

24.7.2012

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Παρούσα Οδηγία

Άρθρο 12 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 5

—

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 18

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 13

Άρθρο 19

—

Άρθρο 20

Άρθρο 14

Άρθρο 21

Άρθρο 15

Άρθρο 22

Άρθρο 16

Άρθρο 23 παράγραφος 1

—

Άρθρο 23 παράγραφοι 2 έως 4

Άρθρο 17 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 24 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 4 έως 7, άρθρο 11 παράγραφος 6 και
άρθρο 12 παράγραφος 6

—

Άρθρο 25

Άρθρο 18

Άρθρο 26

Άρθρο 19

Άρθρο 27

Παράρτημα IA

Παράρτημα I

Παράρτημα IB

Παράρτημα II

—

Παραρτήματα III, ΙV και VI

Παραρτήματα II έως IV

Παραρτήματα VII έως IX

—

Παραρτήματα X και XI

—

Παράρτημα XII
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