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Τροπολογία 17
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της [...] της [...]

για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση 
στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο 
και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία

για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση 
στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο 
και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και 
σχετικά με την εύκολη αφαίρεση 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της οδηγίας οφείλεται στη νομική υποχρέωση για επανεξέταση της εξαίρεσης 
του καδμίου σε συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία έως τον 
Σεπτέμβριο 2010. Η αναθεώρηση συνιστά επίσης ευκαιρία για κατάργηση της εξαίρεσης των 
στοιχείων-κουμπιών με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος, η 
οποία, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής, αποδείχθηκε ότι σαφώς κατέχει τα περισσότερα 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα με ελάχιστες δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις. Παράλληλα, 
πρέπει να διασαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με την αφαίρεση.

Τροπολογία 18
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
προκειμένου να επιτρέψει στη βιομηχανία 
να προσαρμόσει περαιτέρω τις σχετικές 
τεχνολογίες.

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
προκειμένου να επιτρέψει στη βιομηχανία 
να προσαρμόσει περαιτέρω τις σχετικές 
τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κάδμιο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον και τοξικό για τους ανθρώπους. Ο 
κανονισμός REACH το κατατάσσει στις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Η 
βιομηχανία είχε αρκετά χρόνια για να προετοιμάσει την κατάργηση των ηλεκτρικών στηλών 
NiCd, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες έχουν καλή απόδοση. Η εξαίρεση για τις 
ηλεκτρικές στήλες NiCd που υπάρχει στην οδηγία 2006/66/EΚ πρέπει να αφαιρεθεί το 
συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 19
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
προκειμένου να επιτρέψει στη βιομηχανία 
να προσαρμόσει περαιτέρω τις σχετικές 
τεχνολογίες.

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση δεν θα πρέπει να ισχύει πλέον
μετά τις 30 Ιουνίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντικατάσταση του καδμίου, εφόσον διατίθενται εναλλακτικές λύσεις, αποτελεί καθιερωμένη 
κοινοτική πολιτική από το 1988 και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στις διατάξεις σχετικά με το 
τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων και τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS).
Στην πρώτη ανάγνωση της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες το 2004, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε καμία εξαίρεση για τη χρήση καδμίου σε ηλεκτρικά εργαλεία. Οι 
εναλλακτικές του καδμίου σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία διατίθενται ευρέως εδώ και πολλά 
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χρόνια. Δεν χρειάζεται να δοθεί περισσότερος χρόνο για την προσαρμογή της βιομηχανίας.

Τροπολογία 20
Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
προκειμένου να επιτρέψει στη βιομηχανία 
να προσαρμόσει περαιτέρω τις σχετικές 
τεχνολογίες.

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, 
προκειμένου να επιτρέψει στη βιομηχανία 
να προσαρμόσει περαιτέρω τις σχετικές 
τεχνολογίες.

Or. sl

Τροπολογία 21
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
προκειμένου να επιτρέψει στη βιομηχανία 
να προσαρμόσει περαιτέρω τις σχετικές 
τεχνολογίες.

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, 
προκειμένου να επιτρέψει στους 
παραγωγούς, στη βιομηχανία
ανακύκλωσης και στους ενδιαφερόμενους 
καταναλωτές να προσαρμοστούν στις 
σχετικές υποκατάστατες τεχνολογίες σε 
όλες τις περιοχές της Ένωσης με ενιαίο 
τρόπο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η χρήση ηλεκτρικών στηλών Ni-Cd δεν είναι καθαυτή επικίνδυνη, πρέπει να 
προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος επαρκούς διάρκειας για να μπορούν να προσαρμοστούν 
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όσοι εμπλέκονται στον τομέα.

Τροπολογία 22
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
προκειμένου να επιτρέψει στη βιομηχανία 
να προσαρμόσει περαιτέρω τις σχετικές 
τεχνολογίες.

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, 
προκειμένου να επιτρέψει στους 
παραγωγούς, στη βιομηχανία
ανακύκλωσης και στους καταναλωτές σε 
ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα να
προσαρμόσουν περαιτέρω τις σχετικές
υποκατάστατες τεχνολογίες σε όλες τις 
περιοχές της Ένωσης με ενιαίο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται αποδεδειγμένος κίνδυνος στη χρήση ηλεκτρικών στηλών Ni-Cd σε 
ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος, προκειμένου 
να μπορούν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές αλλαγές. Εάν οι εναλλακτικές 
χαμηλού κόστους αφαιρεθούν νωρίτερα από το φάσμα προϊόντων στον τομέα των ασύρματων 
ηλεκτρικών εργαλείων, θα υπάρξει σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.
Σύμφωνα με στοιχεία από τη βιομηχανία, η διαφορετική οικονομική επιβάρυνση για 1 
εκατομμύριο μονάδες αντιστοιχεί σε κόστος άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο 
επιβαρύνει τους καταναλωτές.

Τροπολογία 23
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Ο ορισμός της «διάθεσης στην 
αγορά» πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον 
ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία 
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2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (πχ σε 
ενσύρματα ηλεκτρικά εργαλεία) εμπίπτει στην οδηγία RoHS, ενώ η χρήση τους σε ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (πχ σε ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία) εμπίπτει στην οδηγία περί ηλεκτρικών στηλών. Μέχρι σήμερα οι οδηγίες αυτές 
χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς για την «διάθεση στην αγορά». Κρίνεται σκόπιμη η 
ευθυγράμμιση των ορισμών, υπό το πρίσμα επίσης της τροπολογία του 2008 επί του άρθρου 6 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες.

Τροπολογία 24
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Οι απαιτήσεις και το υπόδειγμα της 
καταχώρισης των παραγωγών πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις και 
το υπόδειγμα καταχώρισης που 
προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφος 3 και του Παραρτήματος Χ, 
μέρος Α της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ)1 της 4ης Ιουλίου 2012.
Οι απαιτήσεις και το υπόδειγμα της 
καταχώρισης των παραγωγών πρέπει 
συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις και το υπόδειγμα της 
καταχώρισης που θεσπίζει η απόφαση
της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2009 
(2009/603/EΚ), για καθορισμό 
απαιτήσεων για την καταχώριση 
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παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 
2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
________________

1 ΕΕ L 197, 24.7.2012, σ. 38.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις καταχώρισης για τις ηλεκτρικές στήλες θεσπίστηκαν με απόφαση της Επιτροπής 
της 5ης Αυγούστου 2009 (2009/603/EΚ). Υπάρχουν συστήματα καταχώρισης στην ΕΕ όχι μόνο 
για ηλεκτρικές στήλες που είναι ενσωματωμένες σε εξοπλισμό αλλά και για στήλες που 
πωλούνται χωριστά. Οι απαιτήσεις της απόφασης της Επιτροπής 2009/603/EΚ πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Τροπολογία 25
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι απαιτήσεις και το υπόδειγμα της 
καταχώρισης των παραγωγών πρέπει, 
κατά περίπτωση,  να συμμορφώνονται 
προς το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το 
Παράρτημα Χ, μέρος Α της οδηγίας 
2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές εντάσσονται στον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τη διαδικασία 
καταχώρισης των παραγωγών. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των 
παραγωγών.
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Τροπολογία 26
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 3, παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο στοιχείο (13 α):
13 α«κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε 
προσφορά ηλεκτρικής στήλης ή 
συσσωρευτή για διανομή, κατανάλωση ή 
χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο 
εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί 
πληρωμή είτε δωρεάν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες πρέπει να συμμορφώνεται με τους ορισμούς της οδηγίας για 
τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (RoHS), προκειμένου να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση των περιορισμών στη 
διάθεση στην αγορά. Ο νέος αυτός ορισμός, παράλληλα με τον αναθεωρημένο ορισμό της
«διάθεσης στην αγορά», θα συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία 2008/103/ΕΚ, η οποία 
διευκρίνισε την έννοια «διάθεση στην αγορά» στο άρθρο 6 αλλά δεν προσάρμοσε ανάλογα τους 
ορισμούς.

Τροπολογία 27
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. Το άρθρο 3, σημείο 14 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 
κατά την οποία ΗΗΕ κυκλοφορεί στην 
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αγορά της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες πρέπει να συμμορφώνεται με τους ορισμούς της οδηγίας για 
τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (RoHS), προκειμένου να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση των περιορισμών στη 
διάθεση στην αγορά. Ο αναθεωρημένος ορισμός θα συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία
2008/103/ΕΚ, η οποία διευκρίνισε την έννοια «διάθεση στην αγορά» στο άρθρο 6 αλλά δεν 
προσάρμοσε ανάλογα τους ορισμούς.

Τροπολογία 28
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 
στοιχείο α) δεν ισχύει για στοιχεία-
κουμπιά με περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % 
κατά βάρος έως τις 30 Ιουνίου 2014.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκδοχές χωρίς υδράργυρο διατίθενται πλέον στο εμπόριο για όλες τις εφαρμογές και έχουν 
τις ίδιες παραμέτρους απόδοσης με τις εκδοχές με υδράργυρο. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κατασκευαστών Φορητών Στηλών (EPBA) ζητεί την κατάργηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
αντί για την πρόταση του εισηγητή. Η κατάργηση πρέπει να καθιερωθεί το συντομότερο 
δυνατόν, δηλαδή στα τέλη του Ιουνίου 2014, εάν ο χρόνος μεταφοράς μειωθεί από 18 σε 12 
μήνες.

Τροπολογία 29
Dan Jørgensen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 
στοιχείο α) δεν ισχύει για στοιχεία-
κουμπιά με περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % 
κατά βάρος έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έκθεση της BIOIS 2012 Επιτροπής, πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος ελευθέρωσης 
υδραργύρου στο περιβάλλον. Η ίδια η βιομηχανία (EPBA) επιβεβαιώνει ότι είναι εφικτό και 
ρεαλιστικό να καταργηθεί η εξαίρεση για τον υδράργυρο σε στοιχεία-κουμπιά έως το 2014 στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ.

Τροπολογία 30
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 
στοιχείο α) δεν ισχύει για στοιχεία-
κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.»

Or. sl
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Αιτιολόγηση

Ήδη διατίθενται στην αγορά στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο. Η προθεσμία βασίζεται στη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής μετάβασης και της εξάλειψης τυχόν ανησυχιών σχετικά με την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας. Η προτεινόμενη ημερομηνία τηρεί τις 
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις πλέον ευπαθείς ομάδες, ιδίως στα παιδιά, 
που εκτίθενται άσκοπα στον υδράργυρο.

Τροπολογία 31
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 
στοιχείο α) δεν ισχύει για στοιχεία-
κουμπιά με περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % 
κατά βάρος έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014.»

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Τροπολογία 32
Dan Jørgensen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κάδμιο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον και τοξικό για τους ανθρώπους. Ο 
κανονισμός REACH το κατατάσσει στις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Η 
βιομηχανία είχε αρκετά χρόνια για να προετοιμάσει την κατάργηση των ηλεκτρικών στηλών 
NiCd, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες έχουν καλή απόδοση. Η εξαίρεση για τις 
ηλεκτρικές στήλες NiCd που υπάρχει στην οδηγία 2006/66/EΚ πρέπει να αφαιρεθεί το 
συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 33
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής υπολόγισε ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη θα είναι 60% 
μεγαλύτερα εάν η εξαίρεση καταργηθεί το 2013, συγκριτικά με το 2016, με περίπου 100 
λιγότερα πιθανά κρούσματα καρκίνου. Δεδομένου ότι εναλλακτικές του καδμίου σε ασύρματα 
ηλεκτρικά εργαλεία διατίθενται ευρέως εδώ και πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται να δοθεί 
περισσότερος χρόνο στη βιομηχανία μόνο για εξοικονόμηση δαπανών εις βάρος της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, Η ημερομηνία που προτείνεται είναι λιγότερο 
φιλόδοξη σε σχέση με την επιλογή 2 που αξιολογεί η Επιτροπή στην εκτίμηση επιπτώσεων.
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Τροπολογία 34
Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Or. sl

Τροπολογία 35
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η χρήση ηλεκτρικών στηλών Ni-Cd δεν είναι καθαυτή επικίνδυνη, πρέπει να 
προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος επαρκούς διάρκειας για να μπορούν να προσαρμοστούν 
όσοι εμπλέκονται στον τομέα.

Τροπολογία 36
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
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Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της εξαίρεσης νωρίτερα θα έχει επιπτώσεις για το επενδυτικό πρόγραμμα των 
φορέων ανακύκλωσης σε διαδικασίες ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών νέας τεχνολογίας. 
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται αποδεδειγμένος κίνδυνος στη χρήση ηλεκτρικών στηλών Ni-Cd σε 
ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος, προκειμένου 
να μπορούν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές αλλαγές. Η αφαίρεση των 
εναλλακτικών χαμηλού κόστους από το φάσμα προϊόντων στον τομέα των ασύρματων 
ηλεκτρικών εργαλείων θα επιφέρει σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 37
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
δεν διατίθενται στην αγορά ηλεκτρικές 
στήλες ή συσσωρευτές που δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι δεν 
διατίθενται πλέον στην αγορά 
ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας ένα έτος μετά την 
αντίστοιχη ημερομηνία κατάργησης.
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Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και διατίθενται στην 
αγορά μετά τις αντίστοιχες ημερομηνίες 
κατάργησης, αποσύρονται από την 
αγορά».

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ημερομηνίες κατάργησης, το ισχύον άρθρο 6 παράγραφος 2, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/103/ΕΚ, πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα, σύμφωνα με 
τον νέο ορισμό της «διάθεσης στην αγορά» που προέρχεται από την οδηγία RoHS, ούτως ώστε 
να εξασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την ισχύ των ημερομηνιών απαγόρευσης. Εντούτοις, 
πρέπει να υπάρχει επίσης μια τελική ημερομηνία μέχρι την οποία τα προϊόντα που δεν πρέπει να 
διατίθενται πλέον στην αγορά, δεν πρέπει επίσης να βρίσκονται διαθέσιμα στη αγορά. Για το 
σκοπό αυτό κρίνεται κατάλληλη η περίοδος ενός έτους. 

Τροπολογία 38
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 6, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και οι 
συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο και 
προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία και που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 
1 δεν διατίθενται στην αγορά μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, και εάν διατίθενται 
ακόμα στην αγορά μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, θα αποσύρονται.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης της διάθεσης ηλεκτρικών στηλών με 
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κάδμιο, εύλογα αναμένεται ότι θα έχουν συλλεχθεί τα προϊόντα που εξακολουθούν να 
διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία 39
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 6, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα στοιχεία-κουμπιά που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 
παράγραφος 1 δεν διατίθενται στην 
αγορά μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013, και, 
εάν διατίθενται ακόμα στην αγορά μετά 
τις 32 Δεκεμβρίου 2014, θα 
αποσύρονται.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης της διάθεσης στοιχείων-κουμπιών με 
υδράργυρο, εύλογα αναμένεται ότι θα έχουν συλλεχθεί τα προϊόντα που εξακολουθούν να 
διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία 40
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 6, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
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«Τα στοιχεία-κουμπιά που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 
παράγραφος 1 αλλά που διατέθηκαν στην 
αγορά νόμιμα πριν τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, μπορούν να διατίθενται στην αγορά 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.»

Or. en

Τροπολογία 41
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 6, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα αποθέματα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που προορίζονται για 
ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και που 
διατέθηκαν στην αγορά νόμιμα πριν την 
εν λόγω ημερομηνία, μπορούν να 
συνεχίσουν να πωλούνται μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2017 το αργότερο.»

Or. sl

Αιτιολόγηση

Η παράταση της ισχύουσας εξαίρεσης για τις ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδμίου θα δώσει τη 
δυνατότητα στις οικονομικές οντότητες κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας να 
προσαρμοστούν περαιτέρω. Από οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά, δεν υπάρχει λόγος να 
αποσυρθούν άμεσα από την αγορά τα αποθέματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις. Θα είναι περισσότερο αποτελεσματική η καθιέρωση προθεσμίας για 
την ανακύκλωση και για τη διαχείριση των αποβλήτων συνολικά. Η συλλογή των αποβλήτων θα 
συμβάλλει επίσης στην αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση αυτών των εξαιρετικά 
σημαντικών πρώτων υλών.

Τροπολογία 42
Miroslav Ouzký
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 6, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και οι 
συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο και 
προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία και που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 
1 δεν διατίθενται στην αγορά μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2018. Οι ηλεκτρικές στήλες 
και συσσωρευτές που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και 
διατίθενται στην αγορά μετά την εν λόγω 
ημερομηνία, αποσύρονται από την 
αγορά».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να προσφέρει εναλλακτικές τεχνολογίες ηλεκτρικών στηλών, 
όπως είναι οι ηλεκτρικές στήλες ιόντων λιθίου (Li-Ion) για χρήση σε ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία. Σε ένα φυσικό οικονομικό κύκλο, η τεχνολογία των NiCd θα αντικατασταθεί τελικά 
από την τεχνολογία των Li-ion και άλλες τεχνολογίες. Επομένως δεν υπάρχει λόγος για επιβολή 
απόσυρσης από την αγορά. Σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008, η απόσυρση από την αγορά 
δικαιολογείται μόνο με βάση την εκπόνηση αξιολόγησης κινδύνου και εφόσον το μέτρο είναι 
αναλογικό σε σχέση με τον κίνδυνο.

Τροπολογία 43
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«2a. Οι ηλεκτρικές στήλες 
αντικατάστασης θα μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά για μια περίοδο 
πέντε ετών μετά την πραγματική 
κατάργηση της εξαίρεσης από το άρθρο 4 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 
για τις ηλεκτρικές στήλες.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη παραγωγή αποβλήτων (ΑΗΗΕ) από ασύρματα εργαλεία, 
όταν αδειάσει η μπαταρία πρέπει να μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει μπαταρία 
αντικατάστασης και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό θα έχει θετικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τον τελικό χρήστη. Πρόκειται επίσης για μια πρακτική που 
συνυπολογίζει τις αρχές περί αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων.

Τροπολογία 44
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Αφαίρεση αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κατασκευαστές σχεδιάζουν συσκευές 
έτσι ώστε οι ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές να μπορούν να 
αφαιρούνται εύκολα από τον τελικό 
χρήστη. Οι συσκευές στις οποίες 
ενσωματώνονται ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές συνοδεύονται από οδηγίες 
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με τις οποίες υποδεικνύεται ο τρόπος με 
τον οποίο μπορούν να αφαιρούνται 
ασφαλώς από τον τελικό χρήστη και, 
ανάλογα με την περίπτωση, 
ενημερώνουν τον τελικό χρήστη για το 
είδος των ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών που ενσωματώθηκαν. Οι 
διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται 
οσάκις, για λόγους ασφάλειας ή 
αποδοτικότητας, για ιατρικούς λόγους ή 
για λόγους ακεραιότητας δεδομένων, η 
συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι αναγκαία και απαιτείται η συνεχής 
σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της 
ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11 της ισχύουσας οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες εισάγει διατάξεις για την 
αφαίρεση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Παρόλο που οι διατάξεις αυτές
συνδέονταν ανέκαθεν με την εύκολη αφαίρεση από τον τελικό χρήστη, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται πχ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα προϊόντα με την εύκολη αφαίρεση των 
συσσωρευτών που δεν λειτουργούν πλέον, δεν συμμορφώνονται όλες οι εταιρείες με τις 
διατάξεις αυτές (πχ ορισμένα πολύ δημοφιλή έξυπνα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές ταμπλέτες).
Πρέπει, επομένως, να διασαφηνιστεί ότι η εύκολη αφαίρεση σημαίνει αφαίρεση από τον τελικό 
χρήστη.

Τροπολογία 45
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το άρθρο 12 παράγραφος 7 
διαγράφεται,

4. Το άρθρο 12 παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7. Η Επιτροπή, πριν προτείνει την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση του 
παρατήματος ΙΙΙ, συμβουλεύεται τους 
σχετικούς παράγοντες, ιδίως τους 
παραγωγούς, τους φορείς συλλογής, τους 
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φορείς ανακύκλωσης, τους φορείς 
επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις οργανώσεις 
εργαζομένων.· Ενημερώνει την επιτροπή 
του άρθρου 24 παράγραφος 1 για το 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής.»

Or. sl

Τροπολογία 46
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 1 παράγραφος 
1 της παρούσας οδηγίας το αργότερο εντός 
[18 μηνών από τη θέση της σε ισχύ]. 
Ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 1 παράγραφος 
1 της παρούσας οδηγίας το αργότερο εντός 
[12 μηνών από τη θέση της σε ισχύ]. 
Ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ομαλή κατάργηση του καδμίου σε συσσωρευτές ασύρματων ηλεκτρικών 
εργαλείων και του υδραργύρου σε στοιχεία-κουμπιά έως τα τέλη Ιουνίου 2014, ο χρόνος 
μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας στα κράτη μέλη πρέπει να μειωθεί από 18 σε 12 μήνες.

Τροπολογία 47
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έναρξη ισχύος Έναρξη ισχύος και ενοποίηση

Or. fr
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Τροπολογία 48
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ενοποιημένη μορφή της 
οδηγίας 2006/66/ΕΚ καταρτίζεται εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας,

Or. fr


