
ΟΔΗΓΙΑ 2008/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όσον αφορά τις εκτελεστικές

αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (3) προβλέπει τη θέσπιση ορισμένων μέτρων
σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου,
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκη-
σης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή (4).

(2) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση
2006/512/ΕΚ, η οποία θέσπισε κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση
μέτρων γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων βασικής πράξης η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
251 της συνθήκης, μεταξύ άλλων με τη διαγραφή ορισμένων
από τα στοιχεία αυτά ή με τη συμπλήρωση της πράξης με
νέα μη ουσιώδη στοιχεία.

(3) Σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (5) σχετικά με την
απόφαση 2006/512/ΕΚ, προκειμένου η κανονιστική διαδι-
κασία με έλεγχο να εφαρμόζεται σε ήδη ισχύουσες πράξεις
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 251 της συνθήκης, οι

πράξεις αυτές πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις
εφαρμοστέες διαδικασίες.

(4) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιήσει τα
παραρτήματα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, πρέπει να
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

(5) Η οδηγία 2002/95/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(6) Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που επέρχονται στην οδηγία
2002/95/ΕΚ, μέσω της παρούσας οδηγίας, είναι τεχνικού
χαρακτήρα και αφορούν μόνον τις διαδικασίες επιτροπών,
δεν είναι ανάγκη να μεταφερθούν στις εθνικές νομοθεσίες
από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαίο να
θεσπισθούν διατάξεις προς το σκοπό αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 2002/95/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί-
μενο:

«1. Όλες οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την
προσαρμογή του παραρτήματος στην επιστημονική και
τεχνική πρόοδο για τους ακόλουθους σκοπούς εγκρίνονται:»·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του
πρώτου εδαφίου και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.».

EL20.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 81/67

(1) ΕΕ C 161 της 13.7.2007, σ. 45.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 (δεν έχει

ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου-
λίου της 3ης Μαρτίου 2008.

(3) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την απόφαση 2006/692/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της
14.10.2006, σ. 50).

(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(5) ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1.



2. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει
συσταθεί δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, για τα απόβλητα (*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παρα-
γράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατά-
ξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

___________
(*) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιή-

θηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284
της 31.10.2003, σ. 1).».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ
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