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Ο∆ΗΓΙΑ 2005/   /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, 

και το άρθρο 95, παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 4 , 5 και 18 της παρούσας οδηγίας, 

 
την πρόταση της Επιτροπής, 1 
 
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 2 
 
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 3 
 
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, 4 

                                                 
1  ΕΕ C 96, 21.4.2004, σ. 29. 
2  ΕΕ C 117, 30.4.2004, σ. 5. 
3  ΕΕ C 121, 30.4.2004, σ. 35. 
4  Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της …. (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .... (δεν έχει 
δηµοσιευθεί ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής : 

 

(1) Είναι ευκταίο να εναρµονισθούν τα εθνικά µέτρα που αφορούν τις ηλεκτρικές στήλες και 

τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο πρωταρχικός 

στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να µειώσει στο ελάχιστο την αρνητική επίπτωση των 

ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών και των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών στο περιβάλλον, συµβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην προστασία, τη 

διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η νοµική βάση 

είναι το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης. Καλόν είναι, ωστόσο, να ληφθούν µέτρα 

σε κοινοτικό επίπεδο βάσει του άρθρου 95, παράγραφος 1 της Συνθήκης για την εναρµόνιση 

των προδιαγραφών περί περιεκτικότητας σε βαρέα µέταλλα και επισήµανσης των ηλεκτρικών 

στηλών και των συσσωρευτών, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού εντός της 

Κοινότητας. 

 

(2) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, για την επανεξέταση της κοινοτικής 

στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές για τη 

µελλοντική κοινοτική πολιτική για τα απόβλητα. Η εν λόγω ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη 

µείωσης της περιεκτικότητας των αποβλήτων σε επικίνδυνες ουσίες και υπογραµµίζει τα 

δυνητικά οφέλη των διακοινοτικών κανόνων που περιορίζουν την παρουσία τέτοιων ουσιών 

σε προϊόντα και σε διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, δηλώνει ότι όπου δεν µπορεί να 

αποφευχθεί η δηµιουργία αποβλήτων, τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να 

επαναχρησιµοποιούνται ή να ανακτώνται ως υλικά ή για παραγωγή ενέργειας. 
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(3) Με την οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991, για τις ηλεκτρικές 

στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 1 γίνεται 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών στον συγκεκριµένο τοµέα. Ωστόσο, οι 

στόχοι της εν λόγω οδηγίας δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως. Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση 

του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον2 και η οδηγία 2002/96/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε 

τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (AHHE)3, υπογράµµισαν 

επίσης την ανάγκη να αναθεωρηθεί η οδηγία 91/157/ΕΟΚ. Η οδηγία 91/157/ΕΟΚ θα πρέπει, 

εποµένως, να αναθεωρηθεί και να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας. 

 
(4) Για να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους, η παρούσα οδηγία απαγορεύει τη 

διάθεση στην αγορά ορισµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 

υδράργυρο ή κάδµιο. Προωθεί επίσης υψηλού επιπέδου συλλογή και ανακύκλωση 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και βελτιωµένη περιβαλλοντική επίδοση 

όλων των συντελεστών που παρεµβαίνουν στον κύκλο ζωής των ηλεκτρικών στηλών και των 

συσσωρευτών, ήτοι των παραγωγών, διανοµέων και τελικών χρηστών, και, ιδίως των 

συντελεστών που µετέχουν άµεσα στην επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Οι συγκεκριµένοι κανόνες που συντελούν σ’αυτό 

συµπληρώνουν την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία περί αποβλήτων, και ιδίως την οδηγία 

75/442/ΕΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων4, την 

οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονοµικής ταφής των 

αποβλήτων5 και την οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 4ης ∆εκεµβρίου 2000,για την αποτέφρωση των αποβλήτων6. 

                                                 
1  ΕΕ L 78, 26.3.1991, σ. 38. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/101/ΕΚ 

της Επιτροπής (ΕΕ L 1, 5.1.1999, σ. 1). 
2  ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
3 ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 24. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2003/108/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 106). 
4  ΕΕ L 194, 25.7.1995, σ. 39. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1). 

5  ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003. 

6 ΕΕ L 332, 28.12.2000, σ. 91. 
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(5) Για να προλαµβάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από την απόρριψη αποβλήτων 

ηλεκτρικών στήλων και συσσωρευτών και για να αποφεύγεται η σύγχυση του τελικού χρήστη 

από τις διαφορετικές απαιτήσεις διαχείρισης αποβλήτων για τις διάφορες ηλεκτρικές στήλες 

και συσσωρευτές, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές που διατίθενται στην αγορά εντός της Κοινότητας. Το ευρύ αυτό πεδίο 

εφαρµογής θα πρέπει να εξασφαλίζει επίσης οικονοµίες κλίµακας στη συλλογή και στην 

ανακύκλωση, καθώς επίσης και στη βέλτιστη εξοικονόµηση των πόρων. 

 

(6) Οι αξιόπιστες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές έχουν θεµελιώδη σηµασία για την 

ασφάλεια πολλών προϊόντων, εφαρµογών και υπηρεσιών, και αποτελούν σηµαντική πηγή 

ενέργειας στην κοινωνία µας. 

 

(7) Είναι σκόπιµο να γίνεται διάκριση µεταξύ φορητών στηλών και συσσωρευτών, αφενός, και 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιοµηχανίας, αφετέρου. Η διάθεση 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιοµηχανίας σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής θα πρέπει να απαγορευθεί. 
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(8) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται για έκτακτη ή εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε 
νοσοκοµεία, αεροδρόµια ή γραφεία, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται 
σε τρένα ή αεροσκάφη και ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται σε 
εξέδρες άντλησης πετρελαίου στην ανοικτή θάλασσα ή σε φάρους. Περιλαµβάνουν επίσης τις 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν σχεδιασθεί αποκλειστικά για φορητές συσκευές 
πληρωµής σε καταστήµατα και εστιατόρια, συσκευές ανάγνωσης γραµµωτών κωδίκων σε 
καταστήµατα, επαγγελµατικό εξοπλισµό βίντεο για διαύλους τηλεόρασης και επαγγελµατικά 
στούντιο, λυχνίες εργαζοµένων σε ορυχεία και δυτών προσαρµοσµένες στα κράνη τους, 
εφεδρικούς συσσωρευτές ηλεκτρικών θυρών για την πρόληψη του αποκλεισµού ή της σύνθλιψης 
ατόµων, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές για την τροφοδοσία οργάνων ή διαφόρων τύπων 
εξοπλισµών µέτρησης ή εργαλείων, καθώς και ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που 
χρησιµοποιούνται σε συσχετισµό µε επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκές εφαρµογές 
και άλλες εφαρµογές ανανεώσιµης ενέργειας. Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
βιοµηχανίας περιλαµβάνουν εξάλλου ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται 
σε ηλεκτρικά οχήµατα, όπως ηλεκτρικά επιβατικά οχήµατα, αναπηρικές καρέκλες, δίκυκλα, 
οχήµατα αεροδροµίων και αυτόµατα οχήµατα µεταφοράς. Πέραν αυτού του µη εξαντλητικού 
καταλόγου παραδειγµάτων, όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν είναι 
σφραγισµένου τύπου και δεν προορίζονται για µηχανοκίνητα οχήµατα, θα πρέπει να θεωρούνται 
βιοµηχανικοί. 

 

(9) Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και οι φορητοί συσσωρευτές περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές 

στήλες και τους συσσωρευτές σφραγισµένου τύπου που ένα πρόσωπο µέσης διάπλασης 

µπορεί να µεταφέρει µε τα χέρια χωρίς δυσκολία και δεν αποτελούν ηλεκτρικές στήλες ή 

συσσωρευτές µηχανοκινήτων οχηµάτων ούτε ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές 

βιοµηχανίας. Περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές στήλες ενός στοιχείου (όπως στήλες ΑΑ και 

ΑΑΑ) και τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται από 

καταναλωτές ή από επαγγελµατίες σε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, ασύρµατα 

ηλεκτρικά εργαλεία, παιχνίδια και οικιακές συσκευές, όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες και 

ξυριστικές µηχανές και φορητές ηλεκτρικές σκούπες (περιλαµβάνεται και ο ανάλογος 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται σε σχολεία, καταστήµατα, εστιατόρια, αερολιµένες, γραφεία 

ή νοσοκοµεία) καθώς και κάθε ηλεκτρική στήλη την οποία είναι δυνατόν να χρησιµοποιούν 

οι καταναλωτές σε συνήθεις οικιακές εφαρµογές. 
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(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την ανάγκη προσαρµογής της παρούσας οδηγίας, 

λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα τεχνικά και επιστηµονικά στοιχεία. Συγκεκριµένα, η 

Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την εξαίρεση από την απαγόρευση του καδµίου η οποία 

χορηγείται στις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που προορίζονται να 

χρησιµοποιηθούν σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία 

περιλαµβάνουν εργαλεία που χρησιµοποιούνται από καταναλωτές και από επαγγελµατίες για 

την τόρνευση, το φρεζάρισµα, το τρίψιµο, το τρόχισµα, το πριόνισµα, το κόψιµο, το κόψιµο 

µε διάτµηση, τη διάνοιξη οπών, τη διάτρηση µε διάτµηση (ζουµπάρισµα), τη σφυρηλάτηση, 

το πριτσίνωµα, το βίδωµα, η στίλβωση ή παρόµοιες επεξεργασίες του ξύλου, του µετάλλου 

και άλλων υλικών, καθώς και για το κούρεµα του γρασιδιού, το κόψιµο και άλλες κηπουρικές 

δραστηριότητες. 

 

(11) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί, και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν, τις 

τεχνολογικές εξελίξεις που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ηλεκτρικών 

στηλών και των συσσωρευτών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 

συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και 

ελέγχου (EMAS). 

 

(12) Για την προστασία του περιβάλλοντος, τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

θα πρέπει να συλλέγονται. Για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, θα πρέπει να 

καθιερωθούν συστήµατα που να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής. Αυτό σηµαίνει 

θέσπιση συστηµάτων συλλογής ώστε ο τελικός χρήστης να µπορεί να επιστρέφει όλες τις 

χρησιµοποιηµένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και δωρεάν. Οι διάφοροι 

τύποι ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών απαιτούν επίσης διαφορετικά συστήµατα 

συλλογής και οικονοµικές ρυθµίσεις. 
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(13) Είναι ευκταίο τα κράτη µέλη να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής και ανακύκλωσης 
για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών έτσι ώστε εξασφαλισθεί ένα υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και ανάκτησης υλικού σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Εποµένως, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει ελάχιστους στόχους συλλογής και 
ανακύκλωσης για τα κράτη µέλη. Το ποσοστό συλλογής είναι σκόπιµο να υπολογίζεται βάσει 
των µέσων ετήσιων πωλήσεων τα παρελθόντα έτη, ούτως ώστε να υπάρχουν, για όλα τα 
κράτη µέλη, συγκρίσιµοι στόχοι ανάλογοι µε το εθνικό επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικών 
στηλών. 
 

(14) Θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές απαιτήσεις ανακύκλωσης για τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές καδµίου και µολύβδου, ούτως ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
ανάκτησης υλικού σε ολόκληρη την Κοινότητα και να προλαµβάνονται οι ανισότητες µεταξύ 
των κρατών µελών. 

 
(15) Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να είναι σε θέση να συµµετέχουν στα συστήµατα 

συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην αποφυγή διακρίσεων για τα εισαγόµενα προϊόντα, φραγµών στις συναλλαγές ή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. 
 

(16) Τα συστήµατα συλλογής και ανακύκλωσης θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν, προκειµένου να 
µειώνονται στο ελάχιστο το συνολικό κόστος και οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της µεταφοράς. Τα συστήµατα επεξεργασίας και ανακύκλωσης θα πρέπει να χρησιµοποιούν 
τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 11, της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.1 

                                                 
1  ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1882/2003. 
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(17) Οι βασικές αρχές χρηµατοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών θα πρέπει να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Τα συστήµατα 
χρηµατοδότησης θα πρέπει να βοηθούν στην επίτευξη υψηλών ποσοστών συλλογής και 
ανακύκλωσης και στην έµπρακτη εφαρµογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού. Οι 
παραγωγοί θα πρέπει, συνεπώς, να χρηµατοδοτούν το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης όλων των συλλεγοµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αφαιρουµένων 
των κερδών από τις πωλήσεις των ανακτωµένων υλικών. Υπό ορισµένες, εν τούτοις, 
περιστάσεις, θα πρέπει να δικαιολογείται η εφαρµογή ενός κανόνα de minimis στους µικρούς 
παραγωγούς. 

 

(18) Η παροχή πληροφοριών στους τελικούς καταναλωτές για το επιθυµητό της χωριστής 

συλλογής, για τα διαθέσιµα συστήµατα συλλογής και για τον ρόλο του καταναλωτή στη 

διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, είναι απαραίτητη για την 

επιτυχία της συλλογής. Θα πρέπει να γίνουν λεπτοµερείς ρυθµίσεις για ένα σύστηµα 

επισήµανσης, το οποίο θα πρέπει να παρέχει στους τελικούς χρήστες διαφανή, αξιόπιστη και 

σαφή πληροφόρηση σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και τα τυχόν βαρέα 

µέταλλα που περιέχουν. 

 

(19) Εάν, για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και ιδίως η επίτευξη υψηλών 

ποσοστών χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν οικονοµικά 

µέσα, όπως διαφοροποιηµένα ποσοστά φόρων, θα πρέπει να ενηµερώνουν την Επιτροπή 

αναλόγως. 

 

(20) Για να ελεγχθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, χρειάζονται αξιόπιστα 

και συγκρίσιµα στοιχεία για τις ποσότητες ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 

διατίθενται στην αγορά, συλλέγονται και ανακυκλώνονται. 



 
5694/5/05 REV 5  ZAC/mkr 9 
 DG I   EL 

 

(21) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 

παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν την εφαρµογή τους. 

Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.  

 

(22) Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση 

της νοµοθεσίας1, θα πρέπει να παροτρύνει τα κράτη µέλη να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση 

και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, στο 

µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο και να τους δηµοσιοποιούν. 

 

(23) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, 

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή.2 

 

(24) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, κυρίως η προστασία του περιβάλλοντος και η 

εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δεν µπορούν να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη µέλη και, εποµένως, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της 

προβλεπόµενης δράσης, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 

Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, του 

άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του εν λόγω άρθρου, η 

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.  

                                                 
1  ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
2  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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(25) Η παρούσα οδηγία ισχύει µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας για τις απαιτήσεις 

ασφάλειας, ποιότητας και υγείας και της ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των 

αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 1 

και της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. 

 

(26) Όσον αφορά την ευθύνη του παραγωγού, οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων στα οποία ενσωµατώνονται ηλεκτρικές 

στήλες ή συσσωρευτές είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 

ή συσσωρευτών που διαθέτουν στην αγορά. Ορθή είναι η ευέλικτη προσέγγιση, προκειµένου 

να καταστεί δυνατή η χρηµατοδότηση συστηµάτων που συνεκτιµούν τις διαφορετικές εθνικές 

συνθήκες και λαµβάνουν υπόψη τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα, και ιδίως τα συστήµατα που 

έχουν θεσπισθεί για τη συµµόρφωση προς τις οδηγίες 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ, 

αποφεύγοντας συγχρόνως τη διπλή χρέωση. 

 

(27) Η οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων 

ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού2, δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές 

στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. 

 

(28) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές αυτοκινήτων και βιοµηχανίας που χρησιµοποιούνται 

σε οχήµατα θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, και ιδίως το 

άρθρο 4. Συνεπώς, η χρήση του καδµίου στις βιοµηχανικές ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήµατα θα πρέπει να απαγορεύεται, εκτός εάν µπορούν να 

υπαχθούν σε εξαίρεση βάσει του Παραρτήµατος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, 

 

                                                 
1  ΕΕ L 269, 21.10.2000, σ. 34. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2002/525/ΕΚ 

της Επιτροπής (ΕΕ L 170, 29.6.2002, σ. 81). 
2  ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 19. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ : 

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει : 

 

1) κανόνες σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 

 

2) ειδικούς κανόνες για τη συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, οι οποίοι συµπληρώνουν τη σχετική κοινοτική 

νοµοθεσία για τα απόβλητα. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 

ανεξάρτητα από το σχήµα, τον όγκο, το βάρος, τη σύνθεση του υλικού ή τη χρήση τους. 

Εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων των οδηγιών 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ. 
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2. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που 

χρησιµοποιούνται : 

 

α) σε εξοπλισµό που έχει σχέση µε την προστασία των ζωτικών συµφερόντων ασφαλείας των 

κρατών µελών, σε όπλα, πυροµαχικά και πολεµικό υλικό, εξαιρουµένων των προϊόντων που 

δεν προορίζονται για συγκεκριµένους στρατιωτικούς σκοπούς, 

 

β) σε εξοπλισµό που προορίζεται για διαστηµική χρήση. 

 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

 

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

 

1) «ηλεκτρική στήλη» ή «συσσωρευτής» : κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από 

άµεση µετατροπή χηµικής ενέργειας, αποτελούµενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή 

στοιχεία (µη επαναφορτιζόµενα) ή αποτελούµενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή 

στοιχεία (επαναφορτιζόµενα), 

 

2) «συστοιχία» : κάθε σύνολο ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών συνδεδεµένων µεταξύ τους 

και/ή εγκλεισµένων σε εξωτερικό κέλυφος ώστε να αποτελούν ολοκληρωµένη µονάδα, που 

δεν προορίζεται να ανοιχθεί ή να διαχωρισθεί από τον τελικό χρήστη, 
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3) «φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής» : κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής : 

 

α) που είναι σφραγισµένη, και 

 

β) χειροµεταφερόµενη, και 

 

γ) δεν είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιοµηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή 

συσσωρευτής αυτοκινήτων, 

 

4) «στοιχεία – κουµπιά» : κάθε µικρή στρογγυλή φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, µε 

διάµετρο µεγαλύτερη από το ύψος τους, που χρησιµοποιείται για ειδικούς σκοπούς, όπως σε 

βοηθήµατα ακοής, ρολόγια χεριού, µικρό φορητό εξοπλισµό και εφεδρική ισχύ, 

 

5) «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων» : κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής 

που χρησιµοποιείται για την εκκίνηση, τον φωτισµό ή το σύστηµα ανάφλεξης των 

αυτοκινήτων, 

 

6) «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιοµηχανίας» : κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που 

έχει σχεδιασθεί για αποκλειστικά βιοµηχανικές ή επαγγελµατικές χρήσεις ή που 

χρησιµοποιείται για ηλεκτρικά οχήµατα κάθε είδους, 

 

7) «απόβλητο ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή» : κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, που 

αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 1, στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 

 

8) «ανακύκλωση» : η εκ νέου επεξεργασία υλικών από τα απόβλητα, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας παραγωγής για τον αρχικό τους ή οποιοδήποτε άλλον σκοπό, εκτός από την 

ανάκτηση ενέργειας, 
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9) «διάθεση» : κάθε δραστηριότητα που προβλέπει στο Παράρτηµα IIA της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ, 

 

10) «επεξεργασία» : κάθε δραστηριότητα που εκτελείται σε απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών µετά την παράδοσή τους σε εγκατάσταση για διαλογή, προετοιµασία για 

ανακύκλωση ή προετοιµασία για διάθεση, 

 

11) «συσκευή» : κάθε ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισµός, όπως ορίζεται από την οδηγία 

2002/96/EΚ, ο οποίος λειτουργεί πλήρως ή εν µέρει ή που µπορεί να λειτουργήσει µε 

ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, 

 

12) «παραγωγός» : κάθε πρόσωπο σε κράτος µέλος το οποίο, ανεξαρτήτως της 

χρησιµοποιούµενης τεχνικής πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ 

αποστάσεως συµβάσεις1, διαθέτει, για πρώτη φορά και κατ’επάγγελµα στην αγορά, εντός της 

επικρατείας του εν λόγω κράτους µέλους, ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι ενσωµατωµένες σε συσκευές ή οχήµατα,  

 

13) «διανοµέας» : κάθε πρόσωπο το οποίο προµηθεύει ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, επί 

επαγγελµατικής βάσεως, στον τελικό χρήστη, 

 

14) «διάθεση στην αγορά» : η παροχή σε τρίτους ή ο εφοδιασµός τους, έναντι αµοιβής ή δωρεάν, 

εντός της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της 

Κοινότητας, 

 

                                                 
1  ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2002/65/ΕΚ (ΕΕ L 

271, 9.10.2002, σ. 16). 
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15) «φορείς εκµετάλλευσης» : παραγωγοί, διανοµείς, συλλέκτες, ανακυκλωτές ή άλλοι 

επεξεργαστές, 

 

16) «ασύρµατο ηλεκτρικό εργαλείο» : οποιαδήποτε φορητή συσκευή που δέχεται ισχύ από 

ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή και προορίζεται για δραστηριότητες συντήρησης, 

κατασκευής ή κηπουρικής. 

 

 

Άρθρο 4 

Απαγορεύσεις 

 

1. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην 

αγορά : 

 

α) όλων των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, είτε είναι ενσωµατωµένοι σε συσκευές είτε 

όχι, που περιέχουν άνω του 0,0005% υδράργυρο κατά βάρος, και 

 

β) των φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι 

ενσωµατωµένοι σε συσκευές, που περιέχουν άνω του 0,002% κάδµιο κατά βάρος. 

 

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1, στοιχείο α), δεν ισχύει για στοιχεία-κουµπιά µε 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2% κατά βάρος. 
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3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1, στοιχείο β), δεν ισχύει για φορητές ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται : 

 

α) σε συστήµατα έκτακτης ανάγκης και συστήµατα συναγερµού, συµπεριλαµβανοµένου του 

φωτισµού έκτακτης ανάγκης, 

 

β) σε ιατρικό εξοπλισµό, ή 

 

γ) σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία. 

 

4. Η Επιτροπή αναθεωρεί την εξαίρεση της παραγράφου 3, στοιχείο γ), και υποβάλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι τις …*, µαζί, ενδεχοµένως, µε σχετικές 

προτάσεις, µε σκοπό να απαγορευθεί το κάδµιο σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. 

 

Άρθρο 5 

∆ιάθεση στην αγορά 

 

1. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, απαγορεύουν ή περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά της 

επικράτειάς τους, για λόγους που εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, ηλεκτρικών στηλών ή 

συσσωρευτών που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ηλεκτρικές στήλες 

ή συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, δεν διατίθενται στην αγορά 

ή αποσύρονται από αυτήν. 

 

                                                 
*  Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 6 

Προεξέχων στόχος 

 

Τα κράτη µέλη προσπαθούν να αυξάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη χωριστή συλλογή 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, λαµβάνοντας υπόψη τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο της µεταφοράς, και να µειώνουν στο ελάχιστο τη διάθεση ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών ως αστικών αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί διαλογή. 

 

Άρθρο 7 

Συστήµατα συλλογής 

 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται κατάλληλα συστήµατα συλλογής για τα 

απόβλητα των φορητών ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών. Τα εν λόγω συστήµατα : 

 

α) καθιστούν στους τελικούς χρήστες δυνατή την απόρριψη των αποβλήτων από φορητές 

ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές σε προσβάσιµο σηµείο συλλογής που βρίσκεται κοντά 

τους, σε συνάρτηση µε την πυκνότητα του πληθυσµού, 

 

β) δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες όταν απορρίπτουν απόβλητα από φορητές 

ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή 

συσσωρευτές, 

 

γ) µπορούν να εφαρµόζονται από κοινού µε τα συστήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5, 

παράγραφος 2, της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. 
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Το άρθρο 10 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ δεν εφαρµόζεται για τα σηµεία συλλογής που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του στοιχείου (α) της παρούσας παραγράφου. 

 

2. Υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήµατα πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, τα κράτη 

µέλη δύνανται : 

 

α) να απαιτούν από τους παραγωγούς να δηµιουργούν σχετικά συστήµατα, 

 

β) να απαιτούν από άλλους οικονοµικούς φορείς να συµµετέχουν σε παρόµοια συστήµατα, 

 

γ) να διατηρούν τα υφιστάµενα συστήµατα. 

 

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

βιοµηχανίας, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασµό τους, δεν αρνούνται να παραλαµβάνουν, 

κατόπιν επιστροφής από τους τελικούς χρήστες, τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών βιοµηχανίας, ανεξάρτητα από τη χηµική σύνθεση και την προέλευσή τους. 

Ανεξάρτητοι τρίτοι µπορούν επίσης να συλλέγουν ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 

βιοµηχανίας. 

 

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

αυτοκινήτων, ή τρίτοι, δηµιουργούν συστήµατα για τη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών αυτοκινήτων από τους τελικούς χρήστες ή από προσβάσιµο σηµείο συλλογής 

που βρίσκεται κοντά τους, όταν η συλλογή δεν πραγµατοποιείται µέσω των συστηµάτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/53/ΕΚ. Όσον αφορά τις ηλεκτρικές 

στήλες και τους συσσωρευτές αυτοκινήτων από ιδιωτικά, µη επαγγελµατικά οχήµατα, τα 

συστήµατα αυτά δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες, όταν απορρίπτουν απόβλητα 

ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή 

συσσωρευτές. 
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Άρθρο 8 

Οικονοµικά µέσα 

 
Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν οικονοµικά µέσα για την προώθηση της συλλογής 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ή για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν λιγότερες ρυπογόνες ουσίες, θεσπίζοντας, παραδείγµατος 

χάριν, διαφοροποιηµένους φορολογικούς συντελεστές, ή επιστροφές εγγύησης. Στην περίπτωση 

αυτή, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα µέτρα σχετικά µε την εφαρµογή των µέσων αυτών. 

 
Άρθρο 9 

Στόχοι συλλογής 

 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το «ποσοστό συλλογής» για ένα δεδοµένο κράτος 

µέλος κατά τη διάρκεια δεδοµένου ηµερολογιακού έτους, νοείται ως η εκατοστιαία τιµή του λόγου 

του βάρους των αποβλήτων από φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που συλλέγονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 1, κατ’ αυτό το ηµερολογιακό έτος, ως προς τις µέσες 

ετήσιες πωλήσεις εκπεφρασµένες κατά βάρος φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στον 

τελικό χρήστη στο ίδιο κράτος µέλος κατά τη διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού έτους και των 

δύο προηγούµενων ηµερολογιακών ετών. Τα κράτη µέλη υπολογίζουν, για πρώτη φορά, το 

ποσοστό συλλογής, µετά το πέρας του έκτου πλήρους ηµερολογιακού έτους από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας. 

 
Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, τα στοιχεία για την ετήσια συλλογή και τις πωλήσεις 

περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που είναι ενσωµατωµένοι σε 

συσκευές. 

 
2. Τα κράτη µέλη πρέπει να επιτύχουν τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά συλλογής : 

 
α) 25%, µέχρι τις …*· 

 
β) 45%, µέχρι τις …**. 

                                                 
* Έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** ∆έκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τα ποσοστά συλλογής σε ετήσια βάση σύµφωνα µε το 

σύστηµα που ορίζει το Παράρτηµα I. Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2002, για τις στατιστικές των 

αποβλήτων1, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν εκθέσεις προς την Επιτροπή, εντός έξι µηνών από το 

τέλος του οικείου ηµερολογιακού έτους. Στις εκθέσεις αναφέρονται οι τρόποι µε τους οποίους 

συνελέγησαν τα στοιχεία για τον υπολογισµό του ποσοστού συλλογής. 

 
4. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2 : 

 
α) µπορούν να θεσπίζονται µεταβατικές ρυθµίσεις για την επίλυση των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζει ένα κράτος µέλος για την πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 2 οι 

οποίες προκύπτουν από ειδικές περιστάσεις εθνικής φύσεως, 

 
β) εφαρµόζεται κοινή µεθοδολογία για τον υπολογισµό των ετήσιων πωλήσεων φορητών 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες µέχρι τις …*. 

 
 

Άρθρο 10 
Επεξεργασία και ανακύκλωση 

 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, το αργότερο …**: 

 

α) οι παραγωγοί, ή τρίτοι θεσπίζουν συστήµατα χρησιµοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιµες 

τεχνικές για να εξασφαλίζουν την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 

                                                 
1  ΕΕ L 332, 9.12.2002, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 574/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 90, 27.3.2004, σ. 15). 
*  Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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β) όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που είναι δυνατό να αναγνωρισθούν και 

συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 7, υφίστανται επεξεργασία και ανακύκλωση µέσω των 

εν λόγω συστηµάτων. 

 

Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται, σύµφωνα µε τη Συνθήκη, να διαθέτουν τις φορητές ηλεκτρικές 

στήλες ή τους συσσωρευτές που συλλέγονται και περιέχουν κάδµιο, υδράργυρο ή µόλυβδο σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής ή σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους ως τµήµα στρατηγικού 

σχεδίου για τη σταδιακή εξάλειψη των βαρέων µετάλλων ή εφόσον δεν υπάρχει βιώσιµη τελική 

αγορά. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν το σχέδιο των µέτρων στην Επιτροπή σύµφωνα µε την οδηγία 

98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την 

καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα τεχνικών προτύπων και κανονισµών1. 

 

2. Η επεξεργασία ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις του Τµήµατος Α του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 

3. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πληρούν, το αργότερο στις …*, τους στόχους ανακύκλωσης και 

τις σχετικές διατάξεις του Τµήµατος Β του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 

4. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται κάθε 

σχετικό ηµερολογιακό έτος και για το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που προβλέπονται στο 

Τµήµα Β του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Υποβάλλουν τις πληροφορίες στην Επιτροπή εντός έξη µηνών 

από το τέλος του οικείου ηµερολογιακού έτους. 

 
5. Το Παράρτηµα III µπορεί να προσαρµόζεται ή να συµπληρώνεται ώστε να λαµβάνεται υπόψη 

η τεχνολογική ή επιστηµονική πρόοδος σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21, 

παράγραφος 2. Συγκεκριµένα : 

 
α) προστίθενται λεπτοµερείς κανόνες για τον υπολογισµό των στόχων ανακύκλωσης το 

αργότερο στις …**, και 

                                                 
1  ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
*  Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  42 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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β) οι ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης αξιολογούνται τακτικά και προσαρµόζονται στις βέλτιστες 

διαθέσιµες τεχνικές, και υπό το πρίσµα των εξελίξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

δεύτερο εδάφιο. 

 

6. Η Επιτροπή, πριν προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙΙ, συµβουλεύεται 

τους σχετικούς φορείς, ιδίως τους παραγωγούς, τους φορείς συλλογής, τους φορείς ανακύκλωσης, 

τους φορείς επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις οργανώσεις καταναλωτών και τις 

οργανώσεις εργαζοµένων. Ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 21, παράγραφος 1, για το 

αποτέλεσµα της διαβούλευσης αυτής. 

 

Άρθρο 11 

∆ιάθεση 

 

Τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διάθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή την αποτέφρωση, 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιοµηχανίας και αυτοκινήτων. Εντούτοις, τα 

κατάλοιπα από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν υποστεί και την επεξεργασία και 

την ανακύκλωση σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 1, µπορούν να διατίθενται σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής ή να αποτεφρώνονται. 

 

Άρθρο 12 

Εξαγωγές 

 

1. Η επεξεργασία και η ανακύκλωση µπορούν να πραγµατοποιούνται εκτός του οικείου κράτους 

µέλους ή εκτός της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι η αποστολή των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του 

Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό 

τους. 1 

                                                 
1  ΕΕ L 30, 6.2.1993, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

2557/2001/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 349, 31.12.2001, σ. 1). 
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2. Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που εξάγονται από την Κοινότητα 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του 

Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις µεταφορές 

ορισµένων αποβλήτων προς ορισµένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ 1 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1547/1999 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισµό των διαδικασιών ελέγχου στο 

πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου που εφαρµόζονται στις αποστολές 

ορισµένων αποβλήτων προς ορισµένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση C(92)39 τελικό 

του ΟΟΣΑ2, συνυπολογίζονται ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των 

στόχων του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας, µόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις 

ότι η ανακύκλωση πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες εν γένει ισοδύναµες προς τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 

 

3. Οι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2. 

 

 

Άρθρο 13 

Χρηµατοδότηση 

 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ ονόµατός τους, 

χρηµατοδοτούν όλο το καθαρό κόστος που προκύπτει από : 

 

α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 7, 

παράγραφοι 1 και 2, και 

                                                 
1  ΕΕ L 166, 1.7.1999, σ. 6. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 2118/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 318, 3.12.2003, σ. 5). 
2  ΕΕ L 185, 17.7.1999, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 2118/2003. 
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β) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων από ηλεκτρικές 

στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας και αυτοκινήτων που συλλέγονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 7, παράγραφοι 3 και 4. 

 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την εφαρµογή της παραγράφου 1, αποφεύγεται 

οποιαδήποτε διπλή χρέωση των παραγωγών στην περίπτωση των ηλεκτρικών στηλών ή 

συσσωρευτών που συλλέγονται µε συστήµατα που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες 

2000/53/ΕΚ ή 2002/96/ΕΚ. 

 

3. Το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης δεν επιδεικνύεται χωριστά στους 

τελικούς χρήστες κατά την πώληση νέων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

 

4. Οι παραγωγοί και οι χρήστες ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιοµηχανίας και 

αυτοκινήτων δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες που προβλέπουν άλλες µεθόδους χρηµατοδότησης 

εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

Άρθρο 14 

Καταχώριση 

 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε παραγωγός να καταχωρίζεται. 

 

Άρθρο 15 

Μικροί παραγωγοί 

 

Για την εφαρµογή του άρθρου 13, παράγραφος 1, και του άρθρου 14, θεσπίζονται κανόνες de 

minimis σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, το αργότερο στις …*. 

                                                 
*  42 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 16 

Συµµετοχή 

 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι φορείς εκµετάλλευσης και όλες οι αρµόδιες 

δηµόσιες αρχές µπορούν να συµµετέχουν στα συστήµατα συλλογής, επεξεργασίας και 

ανακύκλωσης που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 10. 

 

2. Τα συστήµατα αυτά ισχύουν και για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες χωρίς 

διακρίσεις και έχουν σχεδιασθεί µε σκοπό την αποφυγή φραγµών στις συναλλαγές ή στρεβλώσεων 

του ανταγωνισµού. 

 

 

Άρθρο 17 

Ενηµέρωση του τελικού χρήστη 

 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, ιδίως µέσω ενηµερωτικών εκστρατειών, οι τελικοί χρήστες 

είναι πλήρως ενηµερωµένοι για : 

 

α) τις δυνητικές επιπτώσεις, στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου, των ουσιών που 

χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, 
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β) το γεγονός ότι είναι ευκταίο τα απόβλητα από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να µην 

διατίθενται ως αστικά απόβλητα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και οι τελικοί χρήστες να 

συµµετέχουν στην χωριστή συλλογή αυτών των αποβλήτων, προκειµένου να διευκολύνεται η 

επεξεργασία και η ανακύκλωσή τους, 

 

γ) τα συστήµατα συλλογής και ανακύκλωσης που τους διατίθενται, 

 

δ) τον ρόλο που διαδραµατίζουν στην ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών, 

 

ε) τη σηµασία του συµβόλου του διαγεγραµµένου τροχοφόρου κάδου που εµφαίνεται στο 

Παράρτηµα ΙΙ και των χηµικών συµβόλων Hg, Cd και Pb. 

 

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν από τους φορείς εκµετάλλευσης να παρέχουν µέρος 

µόνο ή το σύνολο των ενηµερωτικών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

 

Άρθρο 18 

Σήµανση 

 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και συστοιχίες 

φέρουν ενδεδειγµένη σήµανση µε το σύµβολο που εµφαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 
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2. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και στοιχεία-κουµπιά που περιέχουν περισσότερο από 

0,0005% υδράργυρο, περισσότερο από 0,002% κάδµιο ή πάνω από 0,004% µόλυβδο, 

επισηµαίνονται µε το χηµικό σύµβολο του αντίστοιχου µετάλλου : Hg, Cd ή Pb. Το σύµβολο που 

αναφέρει την περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα τυπώνεται κάτω από το σύµβολο που εµφαίνεται 

στο Παράρτηµα ΙΙ και καλύπτει επιφάνεια τουλάχιστον ενός τετάρτου του µεγέθους αυτού του 

συµβόλου. 

 

3. Το σύµβολο που εµφαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ καλύπτει τουλάχιστον το 3% της επιφάνειας 

της µεγαλύτερης πλευράς της ηλεκτρικής στήλης, του συσσωρευτή ή της συστοιχίας ηλεκτρικών 

στηλών, µε µέγιστες διαστάσεις 5 x 5 cm. Στην περίπτωση κυλινδρικών στοιχείων, το σύµβολο 

καλύπτει τουλάχιστον το 1,5% της επιφάνειας της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή και έχει 

µέγιστες διαστάσεις 5 x 5 cm. 

 

4. Εφόσον το µέγεθος της ηλεκτρικής στήλης, του συσσωρευτή ή της συστοιχίας ηλεκτρικών 

στηλών είναι µικρότερο από 0,5 x 0,5 cm, δεν είναι ανάγκη να επισηµαίνεται η ηλεκτρική στήλη, ο 

συσσωρευτής ή η συστοιχία ηλεκτρικών στηλών· πρέπει όµως να τυπώνεται στη συσκευασία 

σύµβολο διαστάσεων τουλάχιστον 1 x 1 cm. 

 

5. Τα σύµβολα τυπώνονται ούτως ώστε να είναι ευδιάκριτα, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. 

 

6. Εξαιρέσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις σήµανσης του παρόντος άρθρου δύνανται να 

χορηγούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2. 
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Άρθρο 19 

Εθνικές εκθέσεις εφαρµογής 

 

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ανά τριετία στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. Εντούτοις, η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο µέχρι τις …*. 

 

2. Οι εκθέσεις συντάσσονται βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδίου καταρτιζόµενου σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2. Το ερωτηµατολόγιο ή το σχέδιο 

αποστέλλεται στα κράτη µέλη έξι µήνες πριν από την έναρξη της πρώτης περιόδου που καλύπτει η 

έκθεση. 

 

3. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν επίσης έκθεση για οποιοδήποτε µέτρο λαµβάνουν για να 

προωθήσουν τις εξελίξεις που έχουν σχέση µε την επίπτωση των ηλεκτρικών στηλών και των 

συσσωρευτών στο περιβάλλον, ιδίως: 

 

α) τις εξελίξεις, καθώς και τις εκούσιες ενέργειες των παραγωγών, για τη µείωση των 

ποσοτήτων βαρέων µετάλλων και άλλων επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στις 

ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, 

 

β) τις νέες τεχνικές ανακύκλωσης και επεξεργασίας, 

 

γ) τη συµµετοχή των φορέων εκµετάλλευσης σε συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

                                                 
*  Έξη έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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δ) την έρευνα στους εν λόγω τοµείς, και 

 

ε) τα µέτρα που λαµβάνονται για την προβολή της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων. 

 

4. Η έκθεση τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής εντός εννέα µηνών το αργότερο από τη λήξη 

της οικείας τριετούς περιόδου, ή, στην περίπτωση της πρώτης έκθεσης, το αργότερο στις …*. 

 

5. Η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και για τις 

επιπτώσεις της στο περιβάλλον καθώς και σχετικά µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εντός 

εννέα µηνών από την παραλαβή των εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4. 

 

Άρθρο 20 

Επανεξέταση 

 

1. Μετά τη δεύτερη παραλαβή των εκθέσεων των κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 19, 

παράγραφος 4, η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και των 

επιπτώσεων της στο περιβάλλον καθώς επίσης και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

2. Η δεύτερη έκθεση την οποία δηµοσιεύει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 5 

περιλαµβάνει αξιολόγηση των ακολούθων πτυχών της παρούσας οδηγίας: 

 

α) τη σκοπιµότητα περαιτέρω µέτρων διαχείρισης κινδύνου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους 

συσσωρευτές που περιέχουν βαρέα µέταλλα, 

                                                 
*  81 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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β) τη σκοπιµότητα των στόχων ελάχιστης συλλογής για όλα τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών που ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, και τη δυνατότητα 

εισαγωγής περαιτέρω στόχων για τα επόµενα έτη, λαµβανοµένων υπόψη της τεχνικής 

προόδου και της πρακτικής εµπειρίας που αποκτήθηκε στα κράτη µέλη, 

 

γ) τη σκοπιµότητα των απαιτήσεων ελάχιστης ανακύκλωσης που προβλέπονται στο Τµήµα Β 

του Παραρτήµατος ΙΙΙ, λαµβανοµένων υπόψη της πληροφόρησης που παρέχουν τα κράτη 

µέλη, της τεχνικής προόδου και της πρακτικής εµπειρίας που αποκτήθηκε στα κράτη µέλη. 

 

3. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από προτάσεις αναθεώρησης των σχετικών 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

 

Άρθρο 21 

∆ιαδικασία επιτροπής 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστήθηκε βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ. 

 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 

1999/468/ΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτής. 

 

Η προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι τρίµηνη. 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 
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Άρθρο 22 

Κυρώσεις 

 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 

των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και λαµβάνουν όλα τα 

αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές 

στην Επιτροπή, µέχρι τις …*, το αργότερο, και την ενηµερώνουν αµελλητί σχετικά µε οιανδήποτε 

µεταγενέστερη τροποποίησή τους. 

 

Άρθρο 23 

Μεταφορά 

 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι 

αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι τις …***, το αργότερο. 

 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της εν λόγω 

αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο όλων των ισχυουσών νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζουν στο πεδίο που διέπει η παρούσα οδηγία. 

                                                 
*  24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 24 

Εκούσιες συµφωνίες 

 

1. Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας επιτευχθούν, τα κράτη µέλη µπορούν να µεταφέρουν 

τις διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 17 µέσω συµφωνιών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των 

ενδιαφερόµενων φορέων εκµετάλλευσης. Οι συµφωνίες αυτές πληρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις : 

 

α) πρέπει να είναι εκτελέσιµες, 

 

β) πρέπει να προσδιορίζουν στόχους µε αντίστοιχες προθεσµίες, 

 

γ) πρέπει να δηµοσιεύονται στην εθνική Επίσηµη Εφηµερίδα ή σε επίσηµο έγγραφο στο 

οποίο έχει αντίστοιχη δυνατότητα πρόσβασης το κοινό και να διαβιβάζονται στην 

Επιτροπή. 

 

2) Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά, να αναφέρονται 

στις αρµόδιες αρχές και την Επιτροπή, και να τίθενται στη διάθεση του κοινού, υπό τους 

όρους που ορίζονται στη συµφωνία. 

 

3) Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν για την εξέταση της προόδου που επιτυγχάνεται δυνάµει της 

συµφωνίας. 

 

4) Σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τις συµφωνίες, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις 

σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας µε νοµοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά µέτρα. 
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Άρθρο 25 

Κατάργηση 

 

Η οδηγία 91/157/ΕΟΚ καταργείται από …*. 

 

Οι παραποµπές στην οδηγία 91/157/ΕΟΚ θεωρούνται παραποµπές στην παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 26 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 27 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 

________________________ 

                                                 
* 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 

 

Έτος Συλλογή στοιχείων Υπολογισµός Απαίτηση 
υποβολής 
έκθεσης 

X ∗+1 
 

-    

X+2 Πωλήσεις κατά το 
έτος 2 (S2) 

- -  

X+3 Πωλήσεις κατά το 
έτος 3 (S3) 

- -  

X+4 Πωλήσεις κατά το 
έτος 4 (S4) 

Συλλογή κατά το 
έτος 4 (C4)  

Ποσοστό συλλογής (CR4) = 
3*C4/(S2+S3+S4) 
(Ο στόχος τίθεται στο 25%.) 

 

X+5 Πωλήσεις κατά το 
έτος 5 (S5) 

Συλλογή κατά το 
έτος 5 (C5) 

Ποσοστό συλλογής (CR5) = 
3*C5/(S3+S4+S5) 

CR4 

X+6 Πωλήσεις κατά το 
έτος 6 (S6) 

Συλλογή κατά το 
έτος 6 (C6) 

Ποσοστό συλλογής (CR6) = 
3*C6/(S4+S5+S6) 

CR5 

X+7 Πωλήσεις κατά το 
έτος 7 (S7) 

Συλλογή κατά το 
έτος 7 (C7) 

Ποσοστό συλλογής (CR7) = 
3*C7(S5+S6+S7) 
 

CR6 

X+8 Πωλήσεις κατά το 
έτος 8 (S8) 

Συλλογή κατά το 
έτος 8 (C8) 

Ποσοστό συλλογής (CR8) = 
3*C8/(S6+S7+S8) 
(Ο στόχος τίθεται στο 45%) 

CR7 

X+9 Πωλήσεις κατά το 
έτος 9 (S9) 

Συλλογή κατά το 
έτος 9 (C9) 

Ποσοστό συλλογής (CR9) = 
3*C9=(S7+S8+S9) 

CR8 

X+10 Πωλήσεις κατά το 
έτος 10 (S10) 

Συλλογή κατά το 
έτος 10 (C10) 

Ποσοστό συλλογής (CR10) = 
3*C10/(S8+S9+S10) 

CR9 

X+11 κλπ. κλπ.  κλπ. CR10 
κλπ.      
 

 

________________________ 

                                                 
∗ Το έτος X είναι το έτος που περιλαµβάνει την ηµεροµηνία που σηµειώνεται στο άρθρο 23. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

 

 

Το σύµβολο για τη «χωριστή συλλογή» όλων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών είναι ο 

διαγεγραµµένος τροχοφόρος κάδος, όπως εµφαίνεται κατωτέρω : 

 

 
 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

1. Η επεξεργασία περιλαµβάνει τουλάχιστον την αποµάκρυνση όλων των ρευστών και οξέων. 

 

2. Η επεξεργασία και η κάθε είδους αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής 

αποθήκευσης, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, πραγµατοποιείται σε χώρους µε στεγανές 

επιφάνειες και τη δέουσα προστασία από τα καιρικά φαινόµενα ή σε κατάλληλους περιέκτες. 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

3. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης επιτυγχάνουν τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους 

ανακύκλωσης: 

 

α) ανακύκλωση του 65% κατά µέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

µολύβδου-οξέος, συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου µολύβδου 

στον υψηλότερο δυνατό βαθµό που είναι τεχνικά πραγµατοποιήσιµος χωρίς 

υπερβολικές δαπάνες, 

 

β) ανακύκλωση του 75% κατά µέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

νικελίου-καδµίου, συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου καδµίου 

στον υψηλότερο δυνατό βαθµό που είναι τεχνικά πραγµατοποιήσιµος χωρίς 

υπερβολικές δαπάνες, και 

 

γ) ανακύκλωση του 50% κατά µέσο βάρος των άλλων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών. 

 

===================== 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2005 
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2003/0282 (COD)  

5694/5/05 
REV 5 ADD 1 
 
 
 

  

ENV 31 
ENT 11 
CODEC 43 
OC 74 

 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 18 Ιουλίου 2005 για 

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 
91/157/ΕΟΚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της1 για νέα οδηγία όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και 

τους συσσωρευτές τον Νοέµβριο του 2003.  

 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση τον Απρίλιο του 2004. 

 

 Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε τον Απρίλιο του 20042. Η Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε τον Μάιο του 2004.3 

 

 Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση στις 18 Ιουλίου 2005. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της απόφασης αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού 

προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον4, στόχος της προτεινόµενης οδηγίας είναι: 

 

• να περιοριστεί η διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 

• να ελαττωθεί ο όγκος των παραγοµένων επικίνδυνων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών, και 

• να ανέλθει το επίπεδο συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών. 

                                                 
1 ΕΕ C 96, 21.4.2004, σ. 29. 
2 ΕΕ C 121, 30.4.2004, σ. 35. 
3 ΕΕ C 117, 30.4.2004, σ. 5. 
4 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
1. Γενικά 

 
 Η κοινή θέση συµπεριλαµβάνει την πλειονότητα των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, είτε επί λέξει, είτε εν µέρει, ή κατά το πνεύµα. Πιο 

συγκεκριµένα, συµπεριλαµβάνει τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής οι 

οποίες καθιστούν αυστηρότερους τους ισχύοντες περιορισµούς της χρήσης βαρέων 

µετάλλων στις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, προβλέπουν επανεξέταση της 

ανάγκης για επέκταση των περιορισµών αυτών, αφαιρούν τη διάταξη για την 

παρακολούθηση των αστικών στερεών αποβλήτων και βασίζουν τους στόχους 

συλλογής σε παλαιότερα αριθµητικά στοιχεία για τις πωλήσεις.  

 
 Εν τούτοις, η κοινή θέση δεν αποδέχεται έναν αριθµό τροπολογιών, επειδή Συµβούλιο 

και Επιτροπή απεφάνθησαν από κοινού ότι είναι περιττές και/ή ανεπιθύµητες. 

Ειδικότερα, το Συµβούλιο συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι : 

 
• η τροπολογία 9 δεν µπορεί να γίνει δεκτή διότι προσκρούει στις διατάξεις της 

οδηγίας 2002/96/ΕΚ της σχετικής µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (της οδηγίας «ΑΗΗΕ»), 

• οι τροπολογίες 2, 6, 18, 19, 41, 54, 63 και 65 περιττεύουν και ενδεχοµένως 

οδηγούν σε σύγχυση ή είναι δυσεφάρµοστες, 

• οι τροπολογίες 39, 45, 77, 92 και 101 είναι αδύνατον να εφαρµοστούν, 

• οι τροπολογίες 32 και 55 πραγµατεύονται θέµατα που δεν είναι ορθό να 

ρυθµίζονται σε κοινοτικό επίπεδο (συστήµατα επιστρεφόµενης εγγύησης και 

χρηµατοδότηση των ενηµερωτικών εκστρατειών), 

• οι τροπολογίες 25, 67 και 68 δεν γίνονται δεκτές διότι δεν είναι σωστό να 

επιδιώκεται η κανονιστική ρύθµιση των κυψελών καυσίµου µέσω της 

προτεινόµενης οδηγίας.  

 
 Η κοινή θέση εµπεριέχει επίσης έναν αριθµό τροποποιήσεων πέραν εκείνων που 

προβλέπονται στη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη 

ανάγνωση. Τα κεφάλαια που ακολουθούν εκθέτουν τα της ουσίας των τροποποιήσεων. 

Εκτός αυτού, υπάρχουν συντακτικής υφής τροποποιήσεις χάριν µεγαλύτερης σαφήνειας 

του κειµένου ή προς εξασφάλιση της εν γένει συνοχής της οδηγίας.  
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2. Θέµα, πεδίο εφαρµογής και ορισµοί (άρθρα 1, 2 και 3) 

 
 Η κοινή θέση συµφωνεί εν µέρει µε τις τροπολογίες 7 και 8 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

δεδοµένου ότι παρόµοια δήλωση περί των στόχων της οδηγίας ανευρίσκεται στην 

αιτιολογική παράγραφο 4.  

 
 Το άρθρο 2 είναι εν γένει σύµφωνο µε την τροπολογία 10, καθότι αποσαφηνίζει την 

προτεινόµενη εξαίρεση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών για στρατιωτική 

χρήση και εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τις ηλεκτρικές στήλες και τους 

συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται σε εξοπλισµούς προορισµένους να σταλούν στο 

διάστηµα. Η εξαίρεση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για στρατιωτική χρήση 

συνάδει µε το άρθρο 296 παράγραφος 1 στοιχείο (β) της Συνθήκης.  

 
 Το άρθρο 2 ορίζει επίσης ότι η οδηγία θα ισχύει µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/53/ΕΚ 

για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (της οδηγίας «ΤΚΖ») και της οδηγίας 

ΑΗΗΕ. 

 
 Οι ορισµοί που εκτίθενται στο άρθρο 3 είναι καθ’ ολοκληρίαν σύµφωνοι προς τις 

τροπολογίες 11, 12, 14, 16 και 21. 

 
 Όπως και στην τροπολογία 85, µε τους ορισµούς της κοινής θέσης επιδιώκεται να αποφευχθεί 

η αλληλεπικάλυψη των ορισµών για τους τρεις τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

(φορητών, βιοµηχανίας και αυτοκινήτων). Επιπλέον, σκοπός των ορισµών είναι να 

διασφαλίζεται η συνολική κάλυψη παντός είδους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

Όµως, στην κοινή θέση βασική κατηγορία είναι η κατηγορία των «φορητών» µάλλον παρά 

των «βιοµηχανικών». Η κοινή θέση απλοποιεί επίσης τους ορισµούς, αφαιρώντας τα 

παραδείγµατα φορητών και βιοµηχανικών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Αντ’αυτών 

παρατίθεται εκτεταµένος αριθµός παραδειγµάτων στις αιτιολογικές σκέψεις 8 και 9. Η κοινή 

θέση διευκρινίζει επίσης ότι οι φορητές στήλες και συσσωρευτές πρέπει να σφραγίζονται.  

 
 Ο ορισµός του «παραγωγού» είναι εν µέρει σύµφωνος µε την τροπολογία 20, διότι καλύπτει 

κάθε ηλεκτρική στήλη και συσσωρευτή ενσωµατωµένο σε συσκευές. Το Συµβούλιο 

απλοποίησε τον ορισµό ούτως ώστε ο παραγωγός κάθε ηλεκτρικής στήλης που κυκλοφορεί 

στην αγορά κράτους µέλους να αναγνωρίζεται εύκολα στο συγκεκριµένο αυτό κράτος, 

πράγµα απαραίτητο προκειµένου να ισχύσει στην πράξη η αρχή της ευθύνης του παραγωγού. 
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 Η κοινή θέση δεν είναι σύµφωνη µε την τροπολογία 22. ∆εν περιέχει πια ορισµό του 

«συστήµατος κλειστού βρόχου», αφού η οδηγία παύει να χρησιµοποιεί την έννοια αυτή. 

Ωστόσο, άλλες διατάξεις της κοινής θέσης υιοθετούν τα µελήµατα της τροπολογίας αυτής, 

διευκρινίζοντας ότι επιτρέπεται και σε ανεξάρτητους τρίτους να συλλέγουν ηλεκτρικές 

στήλες και συσσωρευτές µε σκοπό την ανακύκλωση. 

 

 Η κοινή θέση περιλαµβάνει τρεις νέους ορισµούς έναντι της αρχικής πρότασης της 

Επιτροπής, έτσι ώστε να διευκρινίζεται η έννοια των όρων «διάθεση στην αγορά», «φορείς 

εκµετάλλευσης» και «ασύρµατο ηλεκτρικό εργαλείο». 

 

3. Βαρέα µέταλλα (άρθρο 4) 

 

 Η κοινή θέση είναι εν µέρει σύµφωνη µε τις τροπολογίες 23 και 82 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, δεδοµένου ότι προβλέπει απαγόρευση του καδµίου µε διάφορες εξαιρέσεις 

καθώς και αναθεώρηση, σκοπός της οποίας είναι να µελετηθεί η ενδεχόµενη επέκταση της 

απαγόρευσης. Πάντως η απαγόρευση του καδµίου δεν θα ισχύει αρχικά για τα ασύρµατα 

ηλεκτρικά εργαλεία. ∆εν θα υπάρχει κανένας περιορισµός της χρήσης µολύβδου. Επί πλέον, 

η συγκεκριµένη αναθεώρηση που προβλέπει το άρθρο 4 θα ισχύει µόνο για τα ασύρµατα 

ηλεκτρικά εργαλεία (µολονότι το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο (α) ορίζει ότι αξιολογείται 

περαιτέρω η σκοπιµότητα των µεγαλύτερων περιορισµών στη χρήση βαρέων µετάλλων 

γενικότερα).  

 

 Κατά συνέπεια, η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει προδιαγραφές παρακολούθησης για τα 

κράτη µέλη σε ό,τι αφορά τα αστικά στερεά απόβλητα. Αυτό συνάδει µε τις τροπολογίες 1 

και 26.  

 

4. Συλλογή (άρθρα 6 έως 9 και Παράρτηµα Ι) 

 

 Το άρθρο 6 της κοινής θέσης εκφράζει µια γενική αρχή (τη µεγιστοποίηση της χωριστής 

συλλογής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και την ελαχιστοποίηση της διάθεσής τους). 

Η αρχή αυτή υποκαθιστά την έννοια του συστήµατος κλειστού βρόχου που προβλέπεται 

στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ως εκ τούτου η κοινή θέση δεν είναι σύµφωνη µε την 

τροπολογία 27 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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 Σκοπός του άρθρου 7 είναι η αποσαφήνιση των ελάχιστων προδιαγραφών για τα συστήµατα 

συλλογής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, καθώς και η ευχέρεια των κρατών µελών 

να λαµβάνουν υπ' όψη τις εθνικές συνθήκες και τις υφιστάµενες ρυθµίσεις. Θα εξαιρεί τα 

σηµεία συλλογής από τις προδιαγραφές αδειοδότησης. Οι διατάξεις του άρθρου συνάδουν µε 

τους σκοπούς των τροπολογιών 28, 108 και 30, 51 και 109, όχι όµως µε τις τροπολογίες 29 

και 47 (αφού θα είναι αδύνατον να επιβληθεί στους τελικούς χρήστες η υποχρέωση να 

χρησιµοποιούν εγκαταστάσεις συλλογής). 

 

 Το άρθρο 9 ορίζει στόχους συλλογής και προβλέπει την εν γένει δυνατότητα θέσπισης 

µεταβατικών µέτρων µε τη διαδικασία των επιτροπών. (Αυτό αντικαθιστά τους µάλλον 

περίπλοκους κανόνες για τις παρεκκλίσεις και τις προσαρµογές των στόχων συλλογής που 

προβλέπει το άρθρο 14 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής). Το άρθρο αυτό είναι εν µέρει 

σύµφωνο µε τις τροπολογίες 34 έως 37 και συνάδει µε τους σκοπούς των τροπολογιών 66 και 

69 έως 76, καθότι ορίζει στόχους συλλογής βασιζόµενους σε αριθµητικά στοιχεία πωλήσεων, 

δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένο στόχο συλλογής για τις ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδµίου, 

η δε διαδικασία παρεκκλίσεων είναι διαφανέστερη.  

 

 Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επίτευξη ποσοστού συλλογής ίσου προς το 

25% των πωλήσεων εντός τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία µεταφοράς της οδηγίας. Οκτώ 

έτη µετά την ηµεροµηνία µεταφοράς, ο στόχος θα ανέρχεται στο 45%. Για να εξασφαλιστεί 

ισοδυναµία προϋποθέσεων, θα πρέπει να καθοριστεί µε τη διαδικασία των επιτροπών κοινή 

µέθοδος υπολογισµού των αριθµητικών στοιχείων για τις πωλήσεις. Ο πίνακας του 

Παραρτήµατος Ι εξηγεί τί θα πρέπει να υπολογίζουν τα κράτη µέλη, πότε και µε ποιόν τρόπο.  

 

5. Επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση (άρθρα 10 έως 12 και Παράρτηµα ΙΙΙ) 

 

 Η κοινή θέση αναδιαµορφώνει τις διατάξεις για την επεξεργασία, την ανακύκλωση και τη 

διάθεση, µετακινώντας ειδικότερα τις λεπτοµερείς προδιαγραφές και τους στόχους της 

ανακύκλωσης σε ένα νέο Παράρτηµα ΙΙΙ, πράγµα που είναι χρήσιµο διότι οι λεπτοµερείς 

στόχοι και οι προδιαγραφές θα µπορούν να τροποποιούνται µέσω επιτροπολογίας, υπό το 

πρίσµα των επιστηµονικών και τεχνικών εξελίξεων. 
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 Οι διατάξεις του άρθρου 10 για το πεδίο εφαρµογής, τους ορισµούς και τη διαδικασία των 

επιτροπών είναι εν γένει σύµφωνες µε τις τροπολογίες 43, 99 και 100 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η κοινή θέση συµφωνεί επίσης µερικώς µε τις τροπολογίες 38 και 120, 40 και 

95, καθόσον οι αιτιολογικές παράγραφοι διευκρινίζουν την έννοια των βέλτιστων διαθέσιµων 

τεχνικών, υπάρχουν κοινές διατάξεις για την επεξεργασία και την ανακύκλωση, το δε 

Παράρτηµα ΙΙΙ απαιτεί την αφαίρεση του καδµίου και του µολύβδου στον υψηλότερο δυνατό 

βαθµό που είναι τεχνικά πραγµατοποιήσιµος χωρίς υπερβολικό κόστος. 

 
 Επιπροσθέτως, η κοινή θέση διευκρινίζει ότι η απαγόρευση της διάθεσης ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών βιοµηχανιών και αυτοκινήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής ισχύει µόνον 

για τις ακέραιες ηλεκτρικές στήλες και όχι για τα κατάλοιπα. Υπό ορισµένες περιστάσεις θα 

επιτρέπει τη διάθεση των συλλεγοµένων φορητών ηλεκτρικών στηλών που περιέχουν βαρέα 

µέταλλα ως µέρος µιας στρατηγικής για την προοδευτική κατάργηση των βαρέων µετάλλων ή 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιώσιµη τελική αγορά, πράγµα που συνάδει εν µέρει µε την 

τροπολογία 33. Μειώνει το ποσοστό του στόχου ανακύκλωσης για ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές, πλην των ηλεκτρικών στηλών νικελίου-καδµίου και µολύβδου-οξέος, από 55% 

σε 50%.  

 
6. Χρηµατοδότηση (άρθρα 13 έως 15) 

 
 Η κοινή θέση ζητά να αποσαφηνίσει την οικονοµική ευθύνη των παραγωγών ηλεκτρικών 

στηλών. ∆ηλώνει ειδικότερα ότι δεν θα πρέπει να χρεώνονται διπλά οι παραγωγοί οι οποίοι 

επί πλέον συµµετέχουν και σε συστήµατα που έχουν θεσπιστεί δυνάµει των οδηγιών ΤΚΖ και 

ΑΗΗΕ. Η επιδιωκόµενη αποφυγή της αλληλεπικάλυψης µεταξύ διαφόρων συστηµάτων 

συνάδει µε τον στόχο της τροπολογίας 46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι επίσης 

σύµφωνη µε τις τροπολογίες 44 έως 112, εφ’ όσον προβλέπει ρητά ότι οι παραγωγοί 

χρηµατοδοτούν το κόστος της συλλογής και απαγορεύει την χωριστή επίδειξη του κόστους 

στους τελικούς χρήστες. 

 
 Η κοινή θέση περιλαµβάνει τις απολύτως απαραίτητες προδιαγραφές, ούτως ώστε να αφήνει 

περιθώριο ευελιξίας στα εθνικά συστήµατα. ∆εν περιέχει ρητές διατάξεις περί ιστορικών 

αποβλήτων και ως εκ τούτου δεν είναι σύµφωνη µε τις τροπολογίες 48, 49, 50 και 103. 

Εν τούτοις το άρθρο 13 θα ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές στήλες που καθίστανται απόβλητα 

µετά την µεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, οποτεδήποτε και αν κυκλοφόρησαν στην 

αγορά. 



 
5694/5/05 REV 5 ADD 1  ∆Α/νκ/ΜΑΚ 8 
 DG I   EL 

 Χάριν µεγαλύτερης ευελιξίας, το άρθρο 15 θα χορηγεί τη δυνατότητα θέσπισης κανόνων 

de minimis µε τη διαδικασία των επιτροπών εάν, στην περίπτωση των παραγωγών που 

διακινούν πολύ µικρό αριθµό ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, η εφαρµογή των 

κανόνων περί ευθύνης του παραγωγού δηµιουργεί προβλήµατα πρακτικής φύσεως. 

 

7. Ενηµέρωση του τελικού χρήστη (άρθρα 17 και 18 και Παράρτηµα ΙΙ) 

 

 Στην κοινή θέση δεν ενσωµατώνονται άλλες σηµαντικές τροποποιήσεις των διατάξεων για 

την ενηµέρωση των τελικών χρηστών πλην εκείνων που χρειάζονται για να παραγάγουν 

αποτελέσµατα, καθ’ ολοκληρίαν ή κατά µέρος, οι τροπολογίες 4, 52, 53, 56, 57, 59 έως 62, 

64 και 78 έως 81 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ∆εν ενσωµατώνονται οι τροπολογίες 5 ή 

58, διότι το Συµβούλιο δεν πιστεύει ότι πρέπει να απαιτείται επισήµανση που να αναγράφει 

τη χωρητικότητα των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών.  

 

8. Εκθέσεις και επανεξέταση (άρθρα 19 και 20) 

 

 Η κοινή θέση διαχωρίζει τις προδιαγραφές των εκθέσεων από εκείνες της επανεξέτασης. 

Εποµένως, ενώ θα υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις για την εφαρµογή της οδηγίας, η οδηγία 

θα ορίζει µία µόνο γενική επανεξέταση.  

 

9. ∆ιάφορα 

 

 Επιπροσθέτως, η κοινή θέση: 

 

• περιλαµβάνει - αντί των γενικών και µη εφαρµόσιµων παραινέσεων για προώθηση 

βελτιωµένων περιβαλλοντικών επιδόσεων όπως διατυπώνονται στα άρθρα 5 και 17 της 

αρχικής πρότασης της Επιτροπής - συγκεκριµένες προδιαγραφές για τις εκθέσεις στο 

άρθρο 19 παράγραφος 3 και γενικόλογες προτροπές στο προοίµιο ( το οποίο είναι 

εν µέρει σύµφωνο µε την τροπολογία 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), 

• µεταθέτει λίγο την ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (άρθρο 23), και  

• περιορίζει το πεδίο εφαρµογής των προαιρετικών συµφωνιών για τα συστήµατα 

συλλογής, τις εξαγωγές και την ενηµέρωση των τελικών χρηστών (άρθρο 24). 
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

 Το Συµβούλιο φρονεί ότι η κοινή θέση αντιπροσωπεύει µια ισόρροπη δέσµη µέτρων που θα 

συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος δίχως να δηµιουργούν αδικαιολόγητο 

κοινωνικό ή οικονοµικό κόστος. Το Συµβούλιο προσβλέπει σε εποικοδοµητικές συζητήσεις 

µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου η οδηγία να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατόν. 

 

 

 

===================== 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2005 (13.07) 
(OR. fr,en,it) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2003/0282 (COD)  

10844/05 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 597 
ENV 354 
ΕΝΤ 96 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 15494/03 ENV 655 ENT 221 CODEC 1704 - COM(2003) 723 τελικό 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 

µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα από 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές [πρώτη ανάγνωση] 
- Έγκριση (ΝΠ + ∆) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 

 
 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
∆ήλωση της Επιτροπής 

 

«Η Επιτροπή υπογραµµίζει τη σηµασία της εκτίµησης των επιπτώσεων που πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες διοργανικούς στόχους για βελτίωση της νοµοθεσίας στο µέλλον. 

Τα θέµατα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω µεταξύ των τριών οργάνων κατά τις 

διεξαγόµενες στο πλαίσιο της διοργανικής συµφωνίας εργασίες, µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας 

ως προς τη µεθοδολογία για την εκτίµηση των επιπτώσεων αυτών.» 
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∆ήλωση του Συµβουλίου 

 

«Κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, όταν στο αγγλικό κείµενο νοµοθετηµάτων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας χρησιµοποιείται η λέξη «penalties», αυτή έχει ουδέτερο νόηµα και δεν σηµαίνει ειδικά 

ποινικές κυρώσεις, αλλά και διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις, καθώς και κυρώσεις άλλης 

φύσεως. Όταν τα κράτη µέλη υποχρεούνται από κάποιο κοινοτικό νοµοθέτηµα να θεσπίσουν 

«penalties», τα ίδια επιλέγουν το κατάλληλο είδος κυρώσεων που συνάδει µε τη νοµολογία του 

∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Στην κοινοτική γλωσσική τράπεζα δεδοµένων, η λέξη «penalty» µεταφράζεται ως εξής σε 

ορισµένες άλλες γλώσσες : 

Στα ισπανικά, «sanciones», στα δανικά, «sanktioner», στα γερµανικά, «Sanktionen», στα ουγγρικά, 

«jogkövetkezmények», στα ιταλικά, «sanzioni», στα λετονικά, «sankcijas», στα λιθουανικά, 

«sankcijos», στα ολλανδικά, «sancties», στα πορτογαλικά, «sanções», στα σλοβακικά, «sankcie» 

και στα σουηδικά, «sanktioner». Αν σε αναθεωρηµένα αγγλικά κείµενα νοµοθετηµάτων, 

προηγουµένως είχε χρησιµοποιηθεί η λέξη «sanctions» και αργότερα αντικαθίσταται µε τη λέξη 

«penalties», δεν υπάρχει διαφορά ουσίας.» 

 

 

Κοινή δήλωση της ∆ανίας, της Εσθονίας, της Ισπανίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, της 

Σλοβενίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας 

 

«Οι αντιπροσωπίες της ∆ανίας, της Εσθονίας, της Ισπανίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, της 

Σλοβενίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας υποστήριξαν την έγκριση της κοινής θέσης 

προκειµένου να εκδοθεί η οδηγία το συντοµότερο δυνατό και ως εκ τούτου να γίνει ένα πρώτο 

βήµα προς την απαγόρευση της χρήσης καδµίου σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Ωστόσο, 

οι αντιπροσωπίες αυτές εκφράζουν τη λύπη τους για το ότι οι απαγορεύσεις για τη χρήση καδµίου 

σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές δεν είναι φιλόδοξες. Καλούν επίσης την Επιτροπή να 

επανεξετάσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία το συντοµότερο δυνατό, µε 

σκοπό κυρίως την απαγόρευση της χρήσης καδµίου σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που 

χρησιµοποιούνται σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία.» 
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∆ήλωση της Ελλάδας 

 

«Η Ελλάδα, απέχει από την ψηφοφορία της κοινής θέσης για την οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες 

διότι εκτιµά ότι οι προτεινόµενοι στόχοι συλλογής και ανακύκλωσης δεν είναι ρεαλιστικοί.» 

 

 

∆ήλωση της Ιρλανδίας 

 

«Η Ιρλανδία υποστηρίζει τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για τη συλλογή, επεξεργασία και 

ανακύκλωση αποβλήτων από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές καθώς και µέτρων που 

αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου διάθεσής τους στο περιβάλλον. Τα µέτρα αυτά 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικά έναντι της συνεχιζόµενης έντονης ανάπτυξης της αγοράς όσον αφορά τις 

ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. 

 

Η Ιρλανδία χαιρετίζει επίσης την εξαίρεση ασύρµατων ηλεκτρικών εργαλείων από την απαγόρευση 

διάθεσης στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που περιέχουν άνω του 

0,002% κάδµιο κατά βάρος, εφόσον η συνεκτίµησή τους στην απαγόρευση αυτή δεν έχει 

δικαιολογηθεί βάσει επιστηµονικών, περιβαλλοντικών ή οικονοµικών λόγων. Η Ιρλανδία εξέφρασε 

ωστόσο ανησυχίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο προτείνεται να γίνει η αναθεώρηση της 

εξαίρεσης αυτής και ιδίως µε το περιορισµένο πλαίσιο της αναθεώρησης. Η Ιρλανδία φρονεί ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να εξετάζει όλα τα θέµατα σχετικά µε τη χρήση των ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία και, λαµβανοµένης υπόψη της 

αναθεώρησης και της σχετικής εκτενούς αξιολόγησης των επιπτώσεων, να υποβάλλει οιεσδήποτε 

αναγκαίες προτάσεις προς εξέταση από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ∆εδοµένης 

της ανησυχίας αυτής, η Ιρλανδία απέχει από την ψηφoφoρία για την έγκριση της κoινής θέσης.» 
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∆ήλωση της Ιταλίας 

 

«Παρότι η Ιταλία συµφωνεί µε την κινητήρια δύναµη που ωθεί την κοινή θέση που επετεύχθη στο 

Συµβούλιο σχετικά µε την πρόταση οδηγίας, δεν µπορεί να εγκρίνει ένα κείµενο που παραµένει 

ελλιπές και ασαφές και το οποίο, εάν τελικά εγκριθεί σε δεύτερη ανάγνωση, θα καταλήξει σε 

οδηγία η πρακτική εφαρµογή της οποίας θα είναι δύσκολη. 

Ορισµένες πτυχές εξακολουθούν να είναι ασαφείς, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισµό των 

παραγωγών και των διαφόρων ειδών στηλών και συσσωρευτών. 

Η Ιταλία εκτιµά ότι το κείµενο του Παραρτήµατος ΙΙΙ σχετικά µε τις απαιτήσεις ανακύκλωσης για 

τις στήλες και τους συσσωρευτές που δεν χρησιµοποιούν νικέλιο-κάδµιο ή µόλυβδο δεν είναι 

καθόλου ικανοποιητικό. Το κείµενο αυτό θέτει στην ίδια βάση, άνευ διακρίσεως, στήλες και 

συσσωρευτές που έχουν παραχθεί από πολύ διαφορετικά υλικά, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις 

δεν µπορούν να ανακυκλωθούν δια της συνήθους βιοµηχανικής διαδικασίας. 

Ελπίζοντας ότι οι ελλείψεις και η ανακρίβεια που εξακολουθούν χαρακτηρίζουν το κείµενο αυτό θα 

διορθωθούν σε δεύτερη ανάγνωση, η Ιταλία απέχει από την ψηφοφορία σχετικά µε την  κοινή 

θέση.» 

 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 23.8.2005 
COM(2005) 378 τελικό 

2003/0282 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έγκριση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τις 

χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
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2003/0282 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έγκριση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τις 

χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της κοινής πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
(COM (2003) 723 τελικό 2003/0282 (COD)) 

24 Νοεµβρίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

28 Απριλίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών 22 Μαΐου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη 
ανάγνωση: 

20 Απριλίου 2004 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 18 Ιουλίου 2005 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής για τη νέα οδηγία σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες 
και τους συσσωρευτές ήταν διττός η οδηγία επιδιώκει: 

– να καθιερωθεί σύστηµα κλειστού βρόχου για όλες τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές ώστε να αποφεύγεται η αποτέφρωση ή η τελική τους διάθεση σε 
χωµατερές όταν καθίστανται απόβλητα. Βάσει του εν λόγω κλειστού συστήµατος 
όλες οι ηλεκτρικές στήλες θα πρέπει να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται µε 
στόχο τα µέταλλά τους να επανεισάγονται στον οικονοµικό κύκλο· 

– να καθοριστούν ελάχιστοι κανόνες όσον αφορά τη λειτουργία των εθνικών 
συστηµάτων συλλογής και ανακύκλωσης, ώστε να βελτιωθεί η εύρυθµη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισµοί για όλους 
τους φορείς εκµετάλλευσης που συµµετέχουν στον κύκλο ζωής των ηλεκτρικών 
στηλών και των συσσωρευτών. 
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. Γενικά σχόλια 

Η Επιτροπή ήταν σε θέση να δεχθεί τις περισσότερες από τις τροπολογίες που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρότεινε κατά την πρώτη ανάγνωση. Οι τροπολογίες αυτές περιέχουν χρήσιµες 
τεχνικές διευκρινίσεις ή προσθήκες στους ορισµούς που προτείνονται στην πρόταση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή απέρριψε τις περισσότερες από τις τροπολογίες που αφορούσαν την 
απαγόρευση ουσιών, δεδοµένου ότι από τη διενεργηθείσα εκτεταµένη αξιολόγηση 
αντικτύπου προέκυψε ότι το προτεινόµενο σύστηµα “κλειστού βρόχου” συνεπάγεται 
ισοδύναµο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας µε χαµηλότερο κόστος. Συγκεκριµένα: 

– Η Επιτροπή ενέκρινε πλήρως τις τροπολογίες 4, 5, 11, 12, 14, 21, 24, 46, 47, 50, 51, 
52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 78, 79, 80, 81, 103 και 112, ήτοι συνολικά 26 
τροπολογίες. 

– Η Επιτροπή αποδέχθηκε 16 τροπολογίες εν µέρει ή καταρχήν. Οι τροπολογίες 10, 29 
και 35 µπορούν να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή επί της αρχής κατόπιν 
αναδιατύπωσης και/ή διευκρίνισης. Οι τροπολογίες 16, 20, 22, 23, 27, 28, 40, 43, 44, 
48, 53, 99 και 109 έγιναν δεκτές εν µέρει. 

– Οι τροπολογίες 1, 2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 
49, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 92, 95, 82, 100, 101, 
108 και 120, ήτοι συνολικά 44 τροπολογίες, δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. 

Το Συµβούλιο έλαβε σε µεγάλο βαθµό υπόψη τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου και 
επιχείρησε σειρά περαιτέρω αλλαγών. Το Συµβούλιο θεώρησε ότι το προτεινόµενο σύστηµα 
“κλειστού βρόχου” θα ήταν δύσκολο να εφαρµοστεί στην πράξη και ότι θα οδηγούσε σε 
υψηλές δαπάνες και σοβαρή διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη µέλη. Ως εκ τούτου το 
Συµβούλιο προτίµησε τη µερική απαγόρευση της χρήσης του καδµίου στις φορητές 
ηλεκτρικές στήλες αντί της θέσπισης πρόσθετου στόχου συλλογής για τις φορητές ηλεκτρικές 
στήλες καδµίου, που θα απαιτούσε την παρακολούθηση της ροής των αποβλήτων. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει την εκτεταµένη αξιολόγηση αντικτύπου που 
διενέργησε (βλέπε επίσης τη δήλωση της Επιτροπής στην παράγραφο 4), αλλά αποδέχεται 
επίσης ότι διατίθενται πλέον νέες πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει ότι το προτεινόµενο 
σύστηµα “κλειστού βρόχου” µπορεί να συνεπάγεται σοβαρότερο διοικητικό φόρτο και 
κόστος απ’ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί, ήγουν µεγαλύτερες δαπάνες για τα κράτη µέλη. Ως 
εκ τούτου η Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί τη λήψη άλλων πολιτικών µέτρων εκτός των 
αναφερόµενων στην αρχική της πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο των 
αντιστοίχων περιβαλλοντικών φιλοδοξιών είναι τουλάχιστον ισοδύναµο προς το 
προβλεπόµενο στην πρόταση της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τους στόχους συλλογής και 
ανακύκλωσης. 

Ως προς τα ποσοστά συλλογής, η Επιτροπή χαιρετίζει την αύξηση του µακροπρόθεσµου 
ποσοστού συλλογής. Ωστόσο, το χρονοδιάγραµµα για την επίτευξη ποσοστού συλλογής 45% 
(8 χρόνια µετά από την ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο) θα µπορούσε να είναι πιο 
φιλόδοξο. 

Βάσει των προαναφεροµένων, η Επιτροπή δύναται να υποστηρίξει την κοινή θέση συνολικά. 
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3.2. Λεπτοµερή σχόλια 

3.2.1. Κοινοβουλευτικές τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και 
ενσωµατώθηκαν πλήρως, εν µέρει ή καταρχήν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 4, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 40, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 
59-62, 64, 78, 79-81, 99, 109 και 112 εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την 
πρώτη ανάγνωση, και έγιναν δεκτές, πλήρως, εν µέρει ή καταρχήν από την Επιτροπή. 
Ενσωµατώθηκαν επίσης πλήρως, εν µέρει ή καταρχήν στην κοινή θέση του Συµβουλίου. 

Με τις τροπολογίες 4 και 52 άλλαξε η λέξη ‘καταναλωτής’ σε ‘τελικός χρήστης’. Η εν λόγω 
αλλαγή ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 18 και στον τίτλο του άρθρου 17 της κοινής 
θέσης. Το µέρος της τροπολογίας 53 που αφορούσε τους κοινούς χρήστες έγινε δεκτό από την 
Επιτροπή και ενσωµατώθηκε εν µέρει στο άρθρο 17 παράγραφος 1 της κοινής θέσης. 

Η τροπολογία 10 διευκρινίζει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και έγινε δεκτή καταρχήν από 
την Επιτροπή. Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 2 της κοινής θέσης. 

Οι τροπολογίες 11, 12 και 14 περιλαµβάνουν χρήσιµες διευκρινίσεις σχετικά µε τους 
ορισµούς της ‘ηλεκτρικής στήλης’, του ‘συσσωρευτή’ και της ‘συστοιχίας’ και έγιναν 
πλήρως δεκτές από την Επιτροπή. Ενσωµατώθηκαν στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 της 
κοινής θέσης. 

Η Επιτροπή έκανε δεκτή την τροπολογία 16 εν µέρει, δεδοµένου ότι θεωρεί χρήσιµη τη 
διευκρίνιση ότι τα στοιχεία-κουµπιά µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την παροχή 
εφεδρικής ισχύος. Η εν λόγω τροπολογία ενσωµατώθηκε στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της 
κοινής θέσης. 

Όσον αφορά τον προτεινόµενο ορισµό του παραγωγού, η τροπολογία 20 έγινε εν µέρει δεκτή 
από την Επιτροπή. Η Επιτροπή πρότεινε την εξής διατύπωση για το άρθρο 3 παράγραφος 13 
εδάφιο β): “ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές µε το εµπορικό τους σήµα εφόσον το εµπορικό 
σήµα του παραγωγού δεν εµφανίζεται πλέον στις εν λόγω ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές”. 
Όσον αφορά την τροπολογία της υποπαραγράφου (γ) η Επιτροπή πρότεινε την κάτωθι 
διατύπωση: “(..) στην κοινοτική αγορά από τρίτες χώρες”. Ο ορισµός του Συµβουλίου όσον 
αφορά τον παραγωγό συµφωνεί εν µέρει µε την τροπολογία 20 δεδοµένου ότι καλύπτει όλες 
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που ενσωµατώνονται σε συσκευές. Το 
Συµβούλιο απλοποίησε περαιτέρω τον ορισµό ώστε να επιτραπεί στα κράτη µέλη να 
προσδιορίζουν τον υπεύθυνο φορέα παραγωγής στην εθνική τους επικράτεια αποφεύγοντας 
παράλληλα ανησυχίες που αφορούν την εσωτερική αγορά. 

Η τροπολογία 21 προσθέτει τον ορισµό του ‘διανοµέα’, ο οποίος έγινε πλήρως δεκτός εκ 
µέρους της Επιτροπής. Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 3 παράγραφος 13 της κοινής θέσης. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τα δύο πρώτα µέρη της τροπολογίας 23 ήτοι ότι το άρθρο 4 ισχύει 
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2000/53/ΕΚ και του κατά βάρος ορίου των 5 
ppm για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές υδραργύρου, δεδοµένου ότι αµφότερες 
οι ως άνω αλλαγές ευθυγραµµίζονται προς την πρόταση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο έκανε 
εν µέρει δεκτή την τροπολογία αυτή δεδοµένου ότι το άρθρο 4 της κοινής θέσης προβλέπει 
την απαγόρευση του καδµίου, µε εξαιρέσεις, καθώς και την επανεξέταση. 
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Με την τροπολογία 24 ενισχύεται η υποχρέωση των παραγωγών να αυξάνουν την 
περιβαλλοντική επίδοση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και των κρατών 
µελών να προάγουν την έρευνα στον εν λόγω τοµέα. Η ως άνω τροπολογία έγινε πλήρως 
δεκτή από την Επιτροπή. Έχει ενσωµατωθεί εν µέρει στο άρθρο 19 παράγραφος 3 εδάφια α) 
και δ) της κοινής θέσης. 

Η Επιτροπή έκανε εν µέρει δεκτή την τροπολογία 28, η οποία αναδιατυπώνει τις απαιτήσεις 
για τα συστήµατα συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Η Επιτροπή 
θεώρησε χρήσιµη διευκρίνιση να προστεθεί ότι οι ηλεκτρικές στήλες µπορούν επίσης να 
συλλέγονται από κοινού µε τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα στο πλαίσιο των 
συστηµάτων που έχουν καθιερωθεί για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η κοινή θέση 
θα ενσωµατώνει τις εν λόγω θέσεις στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο γ). 

Η Επιτροπή ήταν σε θέση να συµφωνήσει καταρχήν ότι η ίδια η οδηγία θα πρέπει να περιέχει 
κατάλογο των κρατών µελών που δύνανται να αποκλίνουν από τους προτεινόµενους στόχους 
ανακύκλωσης σε παράρτηµα αυτής, όπως προτείνει η τροπολογία 35. Το Συµβούλιο 
προτίµησε τη θέσπιση µεταβατικών ρυθµίσεων µέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας 
(βλέπε άρθρο 9 παράγραφος 4 εδάφιο α) της κοινής θέσης). 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τη διόρθωση του δακτυλογραφικού σφάλµατος στον κανονισµό 
259/93/ΕΟΚ µε την τροπολογία 40. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε την εν λόγω θέση µαζί µε 
την προσθήκη της λέξης ‘ανακύκλωση’ στο άρθρο 12 της κοινής θέσης. 

Όσον αφορά την τροπολογία 43, η Επιτροπή αποδέχθηκε την αναδιατύπωση για την 
ανακύκλωση του µολύβδου και του καδµίου. Η Επιτροπή αντιµετώπισε επίσης θετικά τη νέα 
παράγραφο η οποία ορίζει ότι οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης θα µπορούσαν να 
προσαρµόζονται µε την επιτροπολογία ώστε να λαµβάνονται δεόντως υπόψη η επιστηµονική 
και η τεχνική πρόοδος. Η τροπολογία αυτή ενσωµατώθηκε στο άρθρο 10 της κοινής θέσης. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε εν µέρει την τροπολογία 44, ήτοι την αντικατάσταση των λέξεων 
«µεριµνούν για» από τη λέξη «παρέχουν» καθώς και την προσθήκη των λέξεων ‘της 
συλλογής’ και ‘περιβαλλοντικώς ασφαλούς’. Το άρθρο 13 της κοινής θέσης ενσωµατώνει εν 
µέρει την τροπολογία αυτή περιλαµβάνοντας τη λέξη ‘συλλογή’. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την τροπολογία 46, η οποία ορίζει ότι για τις ηλεκτρικές στήλες που 
εξακολουθούν να είναι ενσωµατωµένες σε άλλα προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα ή τα είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού κατά τη στιγµή που αυτά καθίστανται απόβλητα, 
οι παραγωγοί των ηλεκτρικών στηλών είναι υπεύθυνοι για την περαιτέρω επεξεργασία των 
ηλεκτρικών αυτών στηλών µετά από την αφαίρεσή τους από τα ως άνω προϊόντα. Η κοινή 
θέση του Συµβουλίου αποσκοπεί στο να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη µεταξύ των 
επιµέρους συστηµάτων χρηµατοδότησης και ως εκ τούτου είναι σύµφωνη προς τον στόχο της 
ως άνω τροπολογίας (βλέπε άρθρο 13 παράγραφος 2 της κοινής θέσης). 

Η τροπολογία 51 διευκρινίζει ότι η συµµετοχή σε ανάλογα συστήµατα θα πρέπει να είναι 
ανοικτή σε όλους τους οικονοµικούς φορείς άνευ αρνητικών διακρίσεων και έγινε δεκτή από 
την Επιτροπή. Ο στόχος της εν λόγω τροπολογίας ενσωµατώθηκε στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
της κοινής θέσης. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την τροπολογία 56, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη 
υποχρεώνονται να λαµβάνουν προσήκοντα µέτρα που να ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες 
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να συµµετέχουν στα συστήµατα συλλογής. Η θέση αυτή ενσωµατώθηκε στο 17 παράγραφος 
1 εδάφιο β) της κοινής θέσης. 

Οι τροπολογίες 57, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 80 και 81 µετακινούν τις λεπτοµερείς απαιτήσεις 
σήµανσης από το παράρτηµα II της οδηγίας σε κάποιο άρθρο. Η τροπολογία 59 επίσης δεν 
επιτρέπει πλέον στην Επιτροπή να τροποποιεί τις απαιτήσεις σήµανσης σύµφωνα µε την 
τεχνική πρόοδο βάσει της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Η τροπολογία 64 προσφέρει την 
δυνατότητα στην Επιτροπή να χορηγεί εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις σήµανσης µε τη 
διαδικασία της επιτροπολογίας. Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις ως άνω τροπολογίες οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο άρθρο 18 και το παράρτηµα II της κοινής θέσης. 

Η Επιτροπή έκανε εν µέρει δεκτή την τροπολογία 99 ήτοι την κατάργηση της δυνατότητας 
εξαιρέσεων έως και σε ποσοστό 10% των συλλεγόµενων φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών από την υποχρέωση ανακύκλωσης και τη δυνατότητα τεχνικών προσαρµογών. 
Η θέση αυτή ενσωµατώθηκε στο άρθρο 10 παράγραφος 1 εδάφιο β) της κοινής θέσης. 

Η Επιτροπή έκανε δεκτό το µέρος της τροπολογίας 109 το οποίο διευκρίνισε ότι οι 
ηλεκτρικές στήλες για τα αυτοκίνητα θα πρέπει να συλλέγονται ‘από τους τελικούς χρήστες ή 
από προσβάσιµο µέρος στην περιοχή των χρηστών’. Η άποψη αυτή ενσωµατώθηκε στην 
κοινή θέση στο άρθρο 7 παράγραφος 4. 

Η τροπολογία 112 διευκρινίζει ότι απαγορεύεται να εµφανίζονται χωριστά κατά την πώληση 
των νέων προϊόντων το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και περιβαλλοντικώς ασφαλούς 
διάθεσης. Οι τροπολογίες αυτές έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3 της κοινής θέσης. 

3.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές πλήρως, εν µέρει ή καταρχήν από 
την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 5, 22, 27, 29, 47, 48, 50, 58 και 103 έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, πλήρως, 
εν µέρει ή καταρχήν αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. 

Οι τροπολογίες 5 και 58 ορίζουν ότι οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά 
µε τη χωρητικότητα των ηλεκτρικών στηλών και ότι η χωρητικότητα θα πρέπει να 
αναφέρεται στις συστοιχίες. Οι τροπολογίες αυτές έγιναν πλήρως δεκτές από την Επιτροπή. 
Το Συµβούλιο δεν ενσωµάτωσε τις ως άνω τροπολογίες στην κοινή του θέση, δεδοµένου ότι 
θεώρησε ότι για τεχνικούς λόγους δεν ενδείκνυται να αναφέρεται η χωρητικότητα. 

Στην τροπολογία 22 σχετικά µε τον ορισµό του συστήµατος “κλειστού βρόχου”, η Επιτροπή 
χαιρέτισε τη γλωσσική διευκρίνιση (‘party’ αντί για ‘parties’[,άνευ νοήµατος στα ελληνικά]). 
Όσον αφορά την τροπολογία 27, η Επιτροπή αντιµετώπισε θετικά το πρώτο µέρος της στο 
οποίο διευκρινίζει ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να δηµιουργήσουν συστήµατα “κλειστού 
βρόχου”. Οι αναφορές σε συστήµατα “κλειστού βρόχου” δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή 
θέση δεδοµένου ότι το Συµβούλιο θεώρησε ότι το σύστηµα “κλειστού βρόχου” είναι µία 
θεωρητική έννοια που θα ήταν δύσκολο να εφαρµοστεί στην πράξη. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την τροπολογία 29 καταρχήν. Η τροπολογία αυτή προέβλεπε ότι οι 
τελικοί χρήστες είναι υποχρεωµένοι να παραδίδουν τους χρησιµοποιηµένους συσσωρευτές 
και ηλεκτρικές στήλες σε συγκεκριµένα σηµεία συλλογής. Παράλληλα η Επιτροπή χαιρέτισε 
την τροπολογία 47 η οποία υποχρεώνει τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί 
χρήστες επιστρέφουν τις ηλεκτρικές στήλες µέσω των συστηµάτων συλλογής ηλεκτρικών 
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στηλών. Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε τις ως άνω τροπολογίες στην κοινή θέση δεδοµένου ότι 
θεώρησε ότι ανάλογες υποχρεώσεις για τους τελικούς χρήστες θα ήταν δύσκολο να 
εφαρµοστούν στην πράξη. 

Επιπλέον, η Επιτροπή αποδέχθηκε µέρη της τροπολογίας 48, για την εισαγωγή νέων 
διατάξεων που να διευκρινίζουν το πεδίο της ευθύνης του παραγωγού και να ορίζουν ότι το 
ύψος των εγγυήσεων θα πρέπει να εξαρτάται από το πόσο επικίνδυνες είναι οι ηλεκτρικές 
στήλες. Για να αποφευχθεί κάθε χρηµατοδοτικό κενό, το Συµβούλιο αποφάσισε ότι η αρχή 
της ευθύνης του παραγωγού θα πρέπει να ισχύει τόσο για τους παραγωγούς επιµέρους 
ηλεκτρικών στηλών όσο και για τους παραγωγούς συσκευών και αυτοκινήτων που διαθέτουν 
ηλεκτρικές στήλες στην αγορά αποφεύγοντας κάθε διπλή χρέωση (βλέπε άρθρο 3 
παράγραφος 12 και άρθρο 13 της κοινής θέσης). 

Το πρώτο µέρος των τροπολογιών 50 και 103 διευκρινίζει ότι το κόστος της διαχείρισης των 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν τεθεί σε 
ισχύ η οδηγία επιβαρύνει τους παραγωγούς των εν λόγω ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών ανάλογα µε το µερίδιο αγοράς τους. Η Επιτροπή θεώρησε ότι επρόκειτο για 
χρήσιµη διευκρίνιση της εφαρµογής της αρχής της ευθύνης του παραγωγού καθώς και ότι 
ήταν σύµφωνη µε το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Το Συµβούλιο εντούτοις θεώρησε ότι για να εξασφαλιστεί κάποια 
ελαστικότητα στα εθνικά συστήµατα, δεν ήταν απαραίτητο να περιληφθούν οι κανόνες της 
χρηµατοδότησης των αποβλήτων από προϊόντα που είχαν τεθεί στην αγορά πριν να τεθεί σε 
ισχύ η οδηγία. 

3.2.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 2, 6, 9, 18, 19, 25, 32, 39, 41, 45, 49, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 77, 92, και 101 
απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου. 

3.2.4. Κοινοβουλευτικές τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή αλλά 
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 1, 7, 8, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 85, 95, 
100, 108 και 120 απορρίφθηκαν από την Επιτροπή αλλά ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. 

3.2.5. Πρόσθετες αλλαγές εκ µέρους του Συµβουλίου στην πρόταση 

Αιτιολογικές σκέψεις 

Οι αλλαγές που έκανε το Συµβούλιο σε αιτιολογικές σκέψεις αποσκοπούν στην προσαρµογή 
του κειµένου ώστε να αντανακλά τις µεταβολές στα άρθρα και έχουν κυρίως ως εξής: 

– Οι αιτιολογικές σκέψεις 8 και 9 περιλαµβάνουν µη εξαντλητικό κατάλογο 
παραδειγµάτων βιοµηχανικών και φορητών ηλεκτρικών στηλών και ασύρµατων 
ηλεκτρικών εργαλείων ώστε να διευκρινιστούν οι ορισµοί του άρθρου 3 παράγραφοι 
3, 6 και 16. 

– Η αιτιολογική σκέψη 11 ενσωµατώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 5 και 17 
παράγραφος 2 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Η αιτιολογική σκέψη 16 εξηγεί 
τί εννοείται µε τους όρους ‘βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές’ στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 εδάφιο α) της κοινής θέσης. 
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– Όσον αφορά την οικονοµική ευθύνη του παραγωγού, η αιτιολογική σκέψη 17 
διευκρινίζει ό,τι αφορά το ‘καθαρό κόστος’ που αναφέρεται στο άρθρο 20. 

Άρθρα 

Η κύρια αλλαγή που έκανε το Συµβούλιο στα άρθρα είναι η εισαγωγή περιορισµένης 
απαγόρευσης της χρήσης του καδµίου στις φορητές ηλεκτρικές στήλες (βλέπε άρθρο 4 της 
κοινής θέσης) αντί του προτεινόµενου στόχου 80% των φορητών ηλεκτρικών στηλών 
καδµίου, η οποία θα απαιτούσε παρακολούθηση της ροής των αποβλήτων (βλέπε άρθρο 13 
της αρχικής πρότασης της Επιτροπής). Αυτό αναµένεται να συµβάλει στην επίτευξη του 
“συστήµατος κλειστού βρόχου” (βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 14 της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής). Βάσει των νέων πληροφοριών που είναι πλέον διαθέσιµες όσον αφορά τα 
υποκατάστατα των ηλεκτρικών στηλών καδµίου και του κόστους της παρακολούθησης της 
ροής των αποβλήτων, το Συµβούλιο θεώρησε ότι η περιορισµένη απαγόρευση θα αποτελούσε 
καταλληλότερη πολιτική εναλλακτική λύση από το προτεινόµενο “σύστηµα κλειστού 
βρόχου”. Σύµφωνα µε τις αλλαγές αυτές, το Συµβούλιο διάγραψε επίσης το άρθρο 3 
παράγραφοι 14 και 6 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και αναδιατύπωσε το άρθρο 8 της 
αρχικής πρότασης της Επιτροπής (που κατέστη πλέον άρθρο 6). Περιέλαβε επίσης την 
απαίτηση του άρθρου 25 παράγραφος 2 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Η αναφορά 
στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των µεταφορών αντικαθιστά τις παρεµφερείς απαιτήσεις στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1, δεύτερη παράγραφος της αρχικής 
πρότασης της Επιτροπής. 

Όσον αφορά τους στόχους συλλογής, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο 
προτίµησε να εκφράσει τους στόχους συλλογής ως ποσοστά αντί σε γραµµάρια ανά κάτοικο 
όπως αρχικά είχε προτείνει η Επιτροπή (βλέπε άρθρο 13 της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής). Το Συµβούλιο ευνόησε τους στόχους του 25% και του 45% οι οποίοι θα πρέπει 
να επιτευχθούν αντιστοίχως σε 4 και 8 έτη µετά από την ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο (βλέπε άρθρο 9 της κοινής θέσης). ∆εδοµένου ότι οι στόχοι αυτοί δεν συνδέονται µε 
την εθνική κατανάλωση, δεν ήταν πλέον απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα 
παρεκκλίσεων από τους στόχους για λόγους ιδιαίτερα χαµηλής κατανάλωσης ηλεκτρικών 
στηλών (βλέπε άρθρο 14 παράγραφος 2 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής). Αντίθετα, το 
Συµβούλιο πρότεινε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την πιθανή έγκριση των 
µεταβατικών ρυθµίσεων βάσει της διαδικασίας της επιτροπολογίας (βλέπε άρθρο 9 
παράγραφος 4 εδάφιο α) της κοινής θέσης). 

Σε ό,τι αφορά την ευθύνη του παραγωγού, το Συµβούλιο ενέκρινε νέο ορισµό για τον 
“παραγωγό”, που θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να χαρακτηρίζουν τους παραγωγούς στην 
εθνική τους επικράτεια για την εφαρµογή της οικονοµικής ευθύνης του παραγωγού (βλέπε 
άρθρο 3 παράγραφος 12 της κοινής θέσης). Για να αποφευχθεί το κενό όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση της διαχείρισης των απόβλητων ηλεκτρικών στηλών που αφαιρούνται από 
συσκευές ή αυτοκίνητα, οι κατασκευαστές των συσκευών και οι παραγωγοί των αυτοκινήτων 
καλύπτονται επίσης από τον ορισµό του “παραγωγού” στην παρούσα οδηγία, εφόσον η 
συσκευή ή το αυτοκίνητο περιλαµβάνουν ηλεκτρική στήλη κατά τη στιγµή της διάθεσής τους 
στην αγορά. Το άρθρο 13 της κοινής θέσης απαιτεί από τα κράτη µέλη να αποφεύγουν τη 
διπλή χρέωση και διευκρινίζει ότι οι παραγωγοί καλούνται να καλύψουν το καθαρό κόστος 
που σχετίζεται µε τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών. Το άρθρο 14 της κοινής 
θέσης (που αντικαθιστά το άρθρο 22 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής) δεν απαιτεί πλέον 
οι παραγωγοί να παρέχουν εγγυήσεις κατά τη διάθεση ηλεκτρικών στηλών στην αγορά. 
∆ιαγράφεται το άρθρο 23 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής το οποίο καθιέρωνε κανόνες 
για τη χρηµατοδότηση των αποβλήτων προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν να 
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αρχίσει να ισχύει η οδηγία. Επιπλέον, το Συµβούλιο πρόσθεσε τη δυνατότητα έγκρισης 
κανόνων de minimis για τη χρηµατοδότηση και την καταχώριση βάσει της διαδικασίας της 
επιτροπολογίας (βλέπε άρθρο 15 της κοινής θέσης). 

Παραρτήµατα 

Το παράρτηµα I της κοινής θέσης περιλαµβάνει πίνακα για την παρακολούθηση της 
συµµόρφωσης προς τους στόχους συλλογής και απηχεί τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν 
στο άρθρο 9 της κοινής θέσης. Οι περιοριστικές απαιτήσεις σχετικά µε τη σήµανση που 
αναφερόταν στο παράρτηµα II µετατέθηκαν στο άρθρο 18 της κοινής θέσης και ως εκ τούτου, 
όπως προβλεπόταν και στις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την 
πρώτη ανάγνωση, το παράρτηµα II περιλαµβάνει πλέον µόνο το σύµβολο σήµανσης 
(διαγραµµένος τροχοφόρος κάδος συλλογής απορριµµάτων). Οι λεπτοµερείς απαιτήσεις για 
την επεξεργασία και την ανακύκλωση που περιλάµβαναν τα άρθρα 15 παράγραφος 2 και 19 
παράγραφος 1 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής µετατοπίστηκαν στο παράρτηµα III της 
κοινής θέσης. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ο περιβαλλοντικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής για τις ηλεκτρικές στήλες είναι να 
προληφθεί η αποτέφρωση και η τελική διάθεση στις χωµατερές όλων των ηλεκτρικών 
στηλών όταν καθίστανται απόβλητα. Προς τούτο, η Επιτροπή πρότεινε υψηλούς στόχους 
συλλογής και ανακύκλωσης για όλες τις ηλεκτρικές στήλες, µε ιδιαίτερα υψηλό στόχο 
συλλογής για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες καδµίου ώστε να επιτευχθεί το λεγόµενο 
σύστηµα “κλειστού βρόχου”. 

Στην κοινή θέση, το Συµβούλιο προτίµησε τη λήψη άλλων πολιτικών µέτρων για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής. ∆εδοµένου ότι το επίπεδο των 
περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της κοινής θέσης είναι τουλάχιστον ισοδύναµο προς το 
προβλεπόµενο στην πρόταση της Επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να την υποστηρίξει 
συνολικά. 

∆ήλωση εκ µέρους της Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση αντικτύπου του 
Συµβουλίου: 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι αξιολογήσεις αντικτύπου να 
εκτελούνται µελλοντικά σύµφωνα µε τους συµφωνηµένους διοργανικούς στόχους για 
καλύτερη ρύθµιση. Τα θέµατα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω µεταξύ των τριών 
θεσµικών οργάνων στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη εργασιών βάσει της διοργανικής συµφωνίας 
και µε στόχο να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε τη µεθοδολογία για ανάλογες αξιολογήσεις 
αντικτύπου. 




