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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά 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
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0136),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 
114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0087/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
24ης Μαΐου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ... 2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1  ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 140.
2
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά 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 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά 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

Or. en

Αιτιολόγηση
Παρόλο που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, η αναθεώρηση της 
οδηγίας 2006/66/ΕΚ αποτελεί ευκαιρία για να αφαιρεθεί μια εξαίρεση που σήμερα είναι σαφώς 
ανεπίκαιρη: η δυνατότητα να περιέχουν ακόμα υδράργυρο τα στοιχεία-κουμπιά. Σε έκθεση που 
εκπονήθηκε με εντολή της Επιτροπής (BIOIS 2012)1 αναφέρεται ότι η καλύτερη επιλογή 
πολιτικής, από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά, είναι η απαγόρευση της διάθεσης 
στοιχείων-κουμπιών που περιέχουν υδράργυρο στην αγορά της ΕΕ, με στόχο να μειωθούν οι 
αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες λόγω της χρήσης των προϊόντων αυτών.

Τροπολογία 2

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 

(4) Η υφιστάμενη για τη χρήση αυτή 
εξαίρεση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, 
προκειμένου να επιτρέψει στους 
παραγωγούς, στη βιομηχανία

                                               
1 Μελέτη σχετικά με τη μείωση της ρύπανσης από τον υδράργυρο από οδοντιατρικά κράματα 
και ηλεκτρικές στήλες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ENVI, 5 Μαρτίου 2012, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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τεχνολογίες. 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

Παρατείνεται η ισχύς της υφιστάμενης εξαίρεσης για τις ηλεκτρικές στήλες NiCd έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να παρέχεται περισσότερος χρόνος για να μπορούν όλοι οι 
οικονομικοί φορείς κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας να προσαρμόσουν περαιτέρω τις 
σχετικές υποκατάστατες τεχνολογίες σε όλες τις περιοχές της Ένωσης με περισσότερο ενιαίο 
τρόπο και σύμφωνα με τον φυσικό οικονομικό κύκλο των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Η οδηγία 2006/66/ΕΚ απαγορεύει τη 
διάθεση στην αγορά όλων των 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 
ανεξάρτητα εάν είναι ενσωματωμένοι σε 
εφαρμογές, που περιέχουν περισσότερο 
από 0,0005% υδραργύρου κατά βάρος. 
Εντούτοις, τα στοιχεία-κουμπιά με 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν 
υπερβαίνει το 2% κατά βάρος 
εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή. 
Είναι σημαντικό να μειωθεί ο κίνδυνος 
ελευθέρωσης υδραργύρου στο 
περιβάλλον, διότι τα στοιχεία-κουμπιά 
διαφεύγουν εύκολα από τη χωριστή 
συλλογή. Στην αγορά στοιχείων-κουμπιών 
της Ένωσης παρατηρείται ήδη 
μεταστροφή προς τα στοιχεία-κουμπιά 
χωρίς υδράργυρο. Οι εκδοχές χωρίς 
υδράργυρο διατίθενται πλέον στο εμπόριο 
για όλες τις εφαρμογές και έχουν σχεδόν 
τις ίδιες παραμέτρους απόδοσης με τις 
εκδοχές με υδράργυρο, όπως 
επιβεβαιώνεται και από το μεγαλύτερο 
μέρος της βιομηχανίας. Κρίνεται, 
επομένως, σκόπιμη η απαγόρευση της 
εμπορίας στοιχείων-κουμπιών με 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο που 
υπερβαίνει το 0,0005% κατά βάρος. Ως 
αποτέλεσμα μιας τέτοιας απαγόρευσης, 
αναμένεται ότι οι χώρες που εξάγουν 
μεγάλες ποσότητες στοιχείων-κουμπιών 
στην αγορά της Ένωσης θα 
ενθαρρυνθούν να επιταχύνουν τη 
μετάβαση στην παραγωγή στοιχείων-
κουμπιών χωρίς υδράργυρο, πράγμα που 
μπορεί να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο όσον 
αφορά τη χρήση υδράργυρου σε αυτόν 
τον τομέα της βιομηχανίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Νέα αιτιολογική σκέψη που σχετίζεται με την τροπολογία επί του άρθρου 4 της οδηγίας 
2006/66/ΕΚ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να συμπληρώνει ή να τροποποιεί 
την οδηγία 2006/66/ΕΚ, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης όσον αφορά το παράρτημα 
ΙΙΙ σχετικά με τις απαιτήσεις για την 
επεξεργασία και την ανακύκλωση, τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση των 
ισοδυνάμων συνθηκών όσον αφορά την 
επεξεργασία και την ανακύκλωση εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταχώριση 
των παραγωγών, τη σήμανση της 
δυναμικότητας των φορητών ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, καθώς και τις 
εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις 
επισήμανσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διενεργεί τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ'εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(6) Για να συμπληρώνει ή να τροποποιεί 
την οδηγία 2006/66/ΕΚ, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης όσον αφορά μια κοινή 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών σε τελικούς 
χρήστες, το παράρτημα ΙΙΙ σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση, τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών 
όσον αφορά την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την καταχώριση των παραγωγών, 
τη σήμανση της δυναμικότητας των 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, καθώς και τις εξαιρέσεις 
από τις απαιτήσεις επισήμανσης. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διενεργεί τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και την κατάρτιση 
κατ'εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία 5

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.
____________
1ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές εντάσσονται στον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είναι φυσικό να ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τη διαδικασία 
καταχώρισης των παραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται για τους παραγωγούς 
χρόνος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση της παραγωγής.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να διασφαλισθούν ομοιόμορφοι 
όροι εφαρμογής της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις 
μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με ελάχιστα 

(7) Για να διασφαλισθούν ομοιόμορφοι 
όροι εφαρμογής της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις 
μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με ελάχιστα 
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ποσοστά συλλογής, μια κοινή 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών σε τελικούς 
χρήστες, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο ή 
το σχεδιάγραμμα για τις εθνικές εκθέσεις 
εφαρμογής. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

ποσοστά συλλογής, καθώς και ένα 
ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα για τις 
εθνικές εκθέσεις εφαρμογής. Οι εξουσίες 
αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για την αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. 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 
2016.»

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 
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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 8

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 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για την αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το άρθρο 4 παράγραφος 4 
διαγράφεται,

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης καδμίου, δεν θα είναι πλέον αναγκαία η επανεξέταση 
της εξαίρεσης των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων.
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Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το ακόλουθο νέο εδάφιο προστίθεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2: 
«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 2016, και εάν διατίθενται 
ακόμα στην αγορά μετά από αυτή την 
ημερομηνία, θα αποσύρονται.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός μιας κοινής ημερομηνίας για την απόσυρση της εξαίρεσης και την απόσυρση όλων 
των προϊόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας θα αποτελέσει ένα ηχηρό και 
σαφές μήνυμα για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και θα διασφαλίσει την επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, μέσω της πρόληψης 
της εισόδου και κυκλοφορίας περαιτέρω ποσοτήτων καδμίου στην αγορά.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Το ακόλουθο νέο εδάφιο προστίθεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2: 
«Τα στοιχεία-κουμπιά που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 
παράγραφος 1 δεν διατίθενται στην 
αγορά μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, και 
εάν διατίθενται ακόμα στην αγορά μετά 
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από αυτή την ημερομηνία, θα 
αποσύρονται.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός μιας κοινής ημερομηνίας για την απόσυρση της εξαίρεσης και την απόσυρση όλων 
των προϊόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας θα αποτελέσει ένα ηχηρό και 
σαφές μήνυμα για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και θα διασφαλίσει την επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, μέσω της πρόληψης 
της εισόδου και κυκλοφορίας περαιτέρω στοιχείων-κουμπιών με υδράργυρο στην αγορά.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές 
πράξεις κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες έως 
τις 26 Σεπτεμβρίου 2007. Οι εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 2.

Στην Επιτροπή εκχωρείται το δικαίωμα 
να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 23α, με στόχο την 
καθιέρωση ή την τροποποίηση της 
κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό 
των ετήσιων πωλήσεων φορητών 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
στους τελικούς χρήστες.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση 2008/763/ΕΚ της Επιτροπής ορίζει την κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες. Οι 
τροποποιήσεις επί της κοινής μεθοδολογίας, με γενική ισχύ κατά την έννοια του άρθρου 290 της 
ΣΛΕΕ, πρέπει να θεσπίζονται με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.
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Τροπολογία 13

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: 
«Η Επιτροπή, πριν τροποποιήσει ή 
συμπληρώσει το παράρτημα ΙΙΙ, 
συμβουλεύεται τους σχετικούς 
παράγοντες, ιδίως τους παραγωγούς, 
τους φορείς συλλογής, τους φορείς 
ανακύκλωσης, τους φορείς 
επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις οργανώσεις 
εργαζομένων»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατηρείται η προϋπόθεση της διαβούλευσης στην υφιστάμενη οδηγία. Ο συνυπολογισμός της 
γνώμης των άμεσα εμπλεκομένων θα διασφαλίσει την αξιοποίηση της εργασίας με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνολογίες στην πράξη.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 23 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στα άρθρα 12 παράγραφος 6, 
15 παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα 
άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 
παράγραφος 7, εκχωρείται επ'αορίστω
στην Επιτροπή από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στα άρθρα 10 παράγραφος 4,
12 παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το 
άρθρο 17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 
και 21 παράγραφος 7, εκχωρείται για 
περίοδο πέντε ετών στην Επιτροπή από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
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Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άλλα νομοθετικά όργανα της ΕΕ πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων στην Ένωση και σχετικά με τα αποτελέσματα των πράξεων αυτών.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 23 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στα άρθρα 12 παράγραφος 6, 
15 παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα 
άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 
παράγραφος 7 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η 
ανακλητήρια απόφαση αίρει την 
εξουσιοδότηση που ορίζει η εν λόγω 
απόφαση και τίθεται σε ισχύ την επόμενη 
της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
αργότερα σε ημερομηνία που καθορίζεται 
σε αυτήν. Ανάλογη απόφαση δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών 
κατ'εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Το δικαίωμα εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στα άρθρα 10 παράγραφος 4,
12 παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το 
άρθρο 17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 
και 21 παράγραφος 7 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η 
ανακλητήρια απόφαση αίρει την 
εξουσιοδότηση που ορίζει η εν λόγω 
απόφαση. και τίθεται σε ισχύ την επόμενη 
της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
αργότερα σε ημερομηνία που καθορίζεται 
σε αυτήν. Ανάλογη απόφαση δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών 
κατ'εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Άρθρο 23 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ'εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 12 
παράγραφος 6, 15 παράγραφος 3, το άρθρο 
17 και τα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 21 
παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εαν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 
την Επιτροπή ότι δεν θα έχουν αντίρρηση.
Η εν λόγω προθεσμία επιτρέπεται να 
παραταθεί κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

5. Κάθε κατ'εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 
παράγραφος 4, 12 παράγραφος 6, 15 
παράγραφος 3, το άρθρο 17 και τα άρθρα 
21 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 7 
τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εαν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 
την Επιτροπή ότι δεν θα έχουν αντίρρηση.
Η εν λόγω προθεσμία επιτρέπεται να 
παραταθεί κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή:

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 απαγορεύει τη 
διάθεση στην αγορά των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων σε εφαρμογές, που περιέχουν περισσότερο από
0,002% καδμίου κατά βάρος. Εξαιρούνται, ωστόσο, τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και τα 
συστήματα συναγερμού, συμπεριλαμβανομένων του φωτισμού έκτακτης ανάγκης, του 
ιατρικού εξοπλισμού και των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων. 

Το άρθρο 4 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ ορίζει ότι η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εξαίρεση των 
ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων. Η υφιστάμενη πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της 
οδηγίας, ούτως ώστε να περιοριστεί η εξαίρεση όσον αφορά τη χρήση καδμίου σε φορητές 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία 
στο χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2015. Η πρόταση της Επιτροπής είναι 
ευπρόσδεκτη, δεδομένων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης καδμίου.

Η Επιτροπή επέλεξε την τελική ημερομηνία μετά την κατάρτιση εκτίμησης επιπτώσεων, στην 
οποία συνυπολογίστηκαν η κοινωνικοοικονομική και η περιβαλλοντική διάσταση της 
κατάργησης των ηλεκτρικών στηλών νικελίου-καδμίου στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, 
συγκρίνοντας τις γενικές επιπτώσεις της κατάργησης της εξαίρεσης του καδμίου σε βάθος 
χρόνου. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, στα συμπεράσματά της 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τριών ειδών ηλεκτρικών στηλών (NiCd, 
NiMH και Li-ion), δεν παρουσιάζει αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης σε επίπεδο 
κύκλου ζωής των φορτιστών για τις διάφορες ηλεκτρικές στήλες, αλλά δίνει έμφαση στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ίδιων των συστοιχιών στηλών. Οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των τ ρ ι ώ ν  ειδών ηλεκτρικών στηλών (συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των φορτιστών τους), όπως αναφέρει το παράρτημα 13, μέρος
2, της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προς ενημέρωση, αποδεικνύουν ότι ενδέχεται 
να απαιτείται πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να βελτιωθεί το ενεργειακό 
αποτύπωμα, το αποτύπωμα των υλικών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιδιαίτερα 
εξειδικευμένων φορτιστών για ηλεκτρικές στήλες Li-ion, συγκριτικά με τις ήδη ώριμες 
τεχνολογίες που διατίθενται για τις στήλες NiCd και NiMH.

Ο εισηγητής προτείνει την παράταση της εξαίρεσης για τις ηλεκτρικές στήλες NiCd για άλλο 
ένα έτος, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να παρέχεται περισσότερος χρόνος για 
να μπορούν όλοι οι οικονομικοί φορείς κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας να 
προσαρμόσουν περαιτέρω τις σχετικές υποκατάστατες τεχνολογίες σε όλες τις περιοχές της 
Ένωσης με ενιαίο τρόπο και σύμφωνα με το φυσικό οικονομικό κύκλο των ασύρματων 
ηλεκτρικών εργαλείων.

1. Στοιχεία για τις ηλεκτρικές στήλες και τα μερίδια αγοράς
                                               
1 ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2008/103/ΕΚ (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 7–8).
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Τρία είδη επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών στηλών χρησιμοποιούνται στα ασύρματα 
ηλεκτρικά εργαλεία: οι στήλες νικελίου-καδμίου(NiCd), υβριδίου νικελίου-μετάλλου(NiMH) 
και ιόντων λιθίου(Li-Ion).

Το συνολικό μερίδιο των στηλών NiHM στην αγορά ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων της 
ΕΕ είναι σχετικά μικρό συγκριτικά με το μερίδιο των στηλών NiCd και Li-Ion, και οι στήλες 
NiHM χρησιμοποιούνται κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες. Για το λόγο αυτό, η έκθεση 
επικεντρώνεται στη σύγκριση των στηλών NiCd και Li-Ion, προκειμένου να προσδιοριστεί η 
κατάλληλη ημερομηνία για την απόσυρση της εξαίρεσης. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Δίκτυο Τεχνολογικής Αξιολόγησης, το 40% 
του συνόλου των ηλεκτρικών εργαλείων το 2011 ήταν φορητά ηλεκτρικά εργαλεία. Από αυτό 
το 40%, το 70% αντιστοιχεί στη χρήση ηλεκτρικών στηλών Li-Ion και το 27% στη χρήση 
ηλεκτρικών στηλών NiCd (ενώ μόνο το 3% στη χρήση NiMH). Οι στήλες Li-Ion
παρουσιάζουν αυξητική τάση, ενώ οι NiCd παρουσιάζουν πτωτική τάση, οδεύοντας προς τη 
φυσική εξαφάνιση από την αγορά. 

Εντούτοις, τα ισχύοντα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς αντιστρέφονται για τα ανατολικά 
κράτη μέλη, και η αγορά καδμίου θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εξαφανιστεί 
πλήρως στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το σενάριο συνήθους τακτικής. Οι ετήσιες 
πωλήσεις ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων με στήλες NiCd εξακολουθούν να ανέρχονται 
στα 4 εκατομμύρια, με πωλήσεις κυρίως στην ανατολική Ευρώπη, σε μια συνολική αγορά 16 
εκατομμυρίων ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων ετησίως. Είναι γεγονός ότι οι ηλεκτρικές 
στήλες Li-Ion εξακολουθούν να είναι ακριβότερες συγκριτικά με τις στήλες NiCd, πράγμα 
που δικαιολογεί την βραδεία εισχώρησή τους στο ανατολικό τμήμα της ΕΕ, όπου η 
αγοραστική δύναμη του πληθυσμού τείνει να είναι χαμηλότερη σε σχέση με την αγοραστική 
δύναμη των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών. Η παράταση ενός έτους θα ωφελήσει τους 
καταναλωτές όσον αφορά τη σταδιακή προσαρμογή των προτιμήσεών τους στις σχετικές 
υποκατάστατες τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά σε όλες τις περιοχές της ΕΕ με 
περισσότερο ενιαίο τρόπο.

2. Σύγκριση καδμίου και λιθίου 

Το κάδμιο περιλαμβάνεται σε όλους τους κανονισμούς που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και 
χημικά (REACH, RoHS, ELV), εξαιτίας των αρνητικών του επιπτώσεων για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία. Το κάδμιο είναι τοξικό σε κάθε του συσσώρευση στο περιβάλλον 
και στο ανθρώπινο σώμα, διότι διατηρείται για άγνωστο χρονικό διάστημα και μπορεί να 
προκαλέσει συχνά μη αναστρέψιμες βλάβες.   

Το κάδμιο μπορεί να διαρρεύσει στο περιβάλλον λόγω κακής διαχείρισης των απόβλητων 
φορητών ηλεκτρικών στηλών. Εντούτοις, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι ηλεκτρικές 
στήλες NiCd ευθύνονται για πολύ μικρό ποσοστό των εκπομπών καδμίου στην ατμόσφαιρα 
και στα ύδατα. Οι αποτεφρωτήρες και η υγειονομική ταφή των αστικών στέρεων αποβλήτων 
συμβάλλουν μόνο κατά 2,6% στις συνολικές εκπομπές καδμίου στην ατμόσφαιρα και κατά 
2,3% στις συνολικές εκπομπές καδμίου στα ύδατα, σε σύγκριση με τις εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα από την καύση πετρελαίου και άνθρακα (43,5%) και τις εκπομπές στα ύδατα από 
τη σιδηρουργία και τη χαλυβουργία (40%), καθώς και τις εκπομπές από λιπάσματα και από 
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την ιλύ επεξεργασίας λυμάτων. 1 Το σχετικό ποσοστό των εκπομπών καδμίου στην 
ατμόσφαιρα και στα ύδατα που προέρχεται από αστικά στέρεα απόβλητα λόγω των 
ηλεκτρικών στηλών NiCd ανέρχεται, τελικά, συνολικά μόνο στο 1%.  

Ο κανονισμός για τα λιπάσματα και η οδηγία περί της ιλύος καθαρισμού λυμάτων είναι 
πεπαλαιωμένα μέσα και πρέπει να αναθεωρηθούν σύντομα, αλλά το κάδμιο υφίσταται σε 
πολλές ακόμη μορφές και ουσίες, στις οποίες οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι 
εκτεθειμένοι, πέρα από τις ηλεκτρικές στήλες των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων (όπως 
είναι οι χρωστικές, η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, οι ημιαγωγοί και τα φωτοβολταϊκά 
στοιχεία, τα λιπάσματα και τα φαρμακευτικά προϊόντα).
Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κάδμιο που περιέχουν τα ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία μπορεί να ανακυκλωθεί σε ποσοστό 100%, εφόσον εφαρμόζονται ορθά συστήματα 
συλλογής και ανακύκλωσης, και ότι η βιομηχανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον 
αφορά το κλείσιμο του κύκλου του καδμίου στις ηλεκτρικές στήλες. Κατ' αυτόν τον τρόπο 
περιορίζονται σημαντικά οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
Λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη τη δυνατότητα ανακύκλωσης 100% των συλλεγόμενων 
ηλεκτρικών στηλών NiCd, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο κίνδυνος για το περιβάλλον και την υγεία 
είναι μικρός και μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Οι ηλεκτρικές στήλες Li-Ion έχουν πολλά τεχνολογικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις 
στήλες NiCd, πράγμα που δικαιολογεί την ταχεία εισχώρησή τους και το αυξημένο μερίδιο 
τους στην αγορά. Οι ηλεκτρικές στήλες Li-Ion είναι ελαφρύτερες, έχουν μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση, διαθέτουν υψηλή εκφόρτιση ισχύος και αργή αυτοεκφόρτιση όταν δεν 
είναι σε χρήση, ενώ, ταυτόχρονα, δεν παρουσιάζουν φαινόμενο μνήμης. Ωστόσο, οι 
ηλεκτρικές στήλες Li-ion ενδέχεται να εκραγούν εάν θερμανθούν υπερβολικά ή εάν 
φορτιστούν σε υπερβολικά υψηλή τάση, και μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη εάν 
εκφορτιστούν κάτω από ορισμένη τάση. Παράλληλα, χρειάζονται περισσότερο 
εξειδικευμένους φορτιστές, συγκριτικά με τις στήλες NiCd, και έχουν σχεδόν δύο φορές 
μικρότερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τις στήλες NiCd (4 έτη έναντι 8 ετών αντίστοιχα). Οι 
ηλεκτρικές στήλες Li-ion είναι σήμερα ακριβότερες από τις στήλες NiCd, δεν έχουν την ίδια 
απόδοση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και, προς το παρόν, δεν υπάρχουν αρκετά 
οικονομικά κίνητρα για να αναπτυχθούν υποδομές ανακύκλωσης μεγάλης κλίμακας για 
αυτές: οι πρώτες ύλες είναι σχετικά φθηνές και διαθέσιμες, ενώ οι ποσότητες των απόβλητων 
ηλεκτρικών στηλών Li-ion δεν είναι αρκετά μεγάλες για να δικαιολογήσουν την ανάπτυξη 
διαδικασιών ανακύκλωσης σε μεγάλη κλίμακα. Η αναμενόμενη αύξηση της  παρουσίας 
ηλεκτρικών στηλών Li-ion στην αγορά, υπό το πρίσμα της μελλοντικής απαγόρευσης της 
χρήσης καδμίου στις ηλεκτρικές στήλες, ενδέχεται να μεταβάλει τις ισορροπίες και να 
αυξήσει την αποδοτικότητα της ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών Li-ion. Η ανακύκλωση 
ηλεκτρικών στηλών Li-ion βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη, σε αντίθεση με τις ήδη ώριμες 
τεχνολογίες ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών NiCd και NiMH στην ΕΕ, αλλά οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και η καινοτομία στον τομέα αυτόν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα 
και να καταστήσει οικονομικά βιώσιμη την ανάπτυξη διαδικασιών ανακύκλωσης των 
ηλεκτρικών στηλών Li-ion, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ποσότητας αποβλήτων 
ηλεκτρικών στηλών Li-ion.

                                               
1 Τελική έκθεση EURAS με θέμα «Συμβολή των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών στις ροές μετάλλων των αστικών στέρεων 
αποβλήτων», Οκτώβριος 2005
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Ως εκ τούτου, η παράταση της εξαίρεσης για άλλο ένα έτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, θα 
αποτελέσει μια λογική συμβιβαστική λύση, η οποία θα προστατεύει μεν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας και θα 
διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ενώ θα παρέχει 
πρόσθετο χρόνο για τεχνολογικές εξελίξεις, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτομία 
στον τομέα.

3. Η εξάντληση των αποθεμάτων και των ανταλλακτικών

Η συντήρηση των προϊόντων που θα έχουν ήδη τοποθετηθεί στην αγορά κατά την έναρξη 
ισχύος της απαγόρευσης, και ιδίως τα ανταλλακτικά που ίσως χρειάζονται ακόμα, αποτελεί 
ένα ζήτημα που τίθεται συχνά.  
   Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι ανάντη διανομείς θα έχουν ήδη προβλέψει την απαγόρευση των 
ηλεκτρικών στηλών NiCd, επομένως κατά την απόσυρση της εξαίρεσης θα διατίθενται στην 
αγορά μόνο μικρές ποσότητες αυτών, εάν υπάρχουν. Η λήψη μέτρων, όπως είναι η 
εξασφάλιση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για ορισμένο διάστημα μετά την απόσυρση 
της εξαίρεσης, ενδεχομένως να μειώσει ελαφρώς τον αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο για τους 
τελικούς καταναλωτές, ιδίως στον μη επαγγελματικό τομέα, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
μπορούν να απορροφήσουν τόσο άμεσα τις δαπάνες που προκύπτουν από τη μετάβαση από 
τη μία τεχνολογία στην άλλη. Ωστόσο, τα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία με ηλεκτρικές 
στήλες NiCd μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα βραχυπρόθεσμα, αν και με μεγαλύτερο 
κόστος, με ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία με στήλες NiMH, διότι οι φορτιστές που 
χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρικές στήλες NiMH μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
φόρτιση και των δύο τύπων εργαλείων με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές στήλες. Ο άμεσος 
αντίκτυπος της απαγόρευσης στους τελικούς καταναλωτές μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις 
ήδη διαθέσιμες τεχνολογίες. Η ύπαρξη αυτής της εναλλακτικής επιλογής μπορεί να μετριάσει 
περαιτέρω μια πιθανή ξαφνική αύξηση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού ως 
αποτέλεσμα της απαγόρευσης των ηλεκτρικών στηλών NiCd. 

Οι τεχνολογικές και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που μπορούν να προκύψουν ως 
αποτέλεσμα των ενδεχόμενων μεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού, 
λόγω της αναγκαίας απόρριψης εξοπλισμού για τον οποίο δεν θα διατίθενται πλέον 
ανταλλακτικά, μπορούν να αντιμετωπιστούν τεχνικά εφόσον υπάρχει η επιλογή της 
τεχνολογίας NiMH. Όσον αφορά την ανακύκλωση των απόβλητων ηλεκτρικών στηλών, η 
βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από τον πρόσθετο χρόνο, προκειμένου να μπορεί να 
διαχειριστεί την ενδεχόμενη αύξηση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού ως αποτέλεσμα 
της απαγόρευσης των ηλεκτρικών στηλών NiCd. Οι εταιρείες ανακύκλωσης λαμβάνουν ήδη 
μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, εξελίσσοντας τις δυνατότητές τους για την ανακύκλωση 
των αυξανόμενων ποσοτήτων ηλεκτρικών στηλών Li-ion και NiMH που αναμένονται μετά 
την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης των ηλεκτρικών στηλών NiCd. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει να στείλει ένα ηχηρό και σαφές μήνυμα στους κατάντη 
διανομείς όσον αφορά την ημερομηνία της πραγματικής απαγόρευσης. Εάν οι παραγωγοί 
γνωρίζουν ως οριστική ημερομηνία για την πλήρη ισχύ της κατάργησης την 31η Δεκεμβρίου 
2016, δεν θα έχουν κίνητρο για να υπερτροφοδοτήσουν την αγορά με αποθέματα το διάστημα 
πριν από την έναρξη ισχύος της απόσυρσης.

4. Επέκταση πεδίου εφαρμογής - Υδράργυρος στα στοιχεία-κουμπιά 
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Παρόλο που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, η αναθεώρηση 
της εξαίρεσης του καδμίου αποτελεί ευκαιρία για να αφαιρεθεί μια εξαίρεση που σήμερα 
είναι σαφώς ανεπίκαιρη: η δυνατότητα να περιέχουν ακόμα υδράργυρο τα στοιχεία-κουμπιά. 
Η έκθεση που εκπονήθηκε με εντολή της Επιτροπής (BIOIS 2012) αποδεικνύει την ανάγκη 
να μειωθεί ο κίνδυνος ελευθέρωσης υδραργύρου στο περιβάλλον, δεδομένου ότι τα στοιχεία-
κουμπιά διαφεύγουν εύκολα από τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί στοιχείων-κουμπιών έχουν αλλάξει την τεχνολογία 
που χρησιμοποιούν, η εξαίρεση αυτή καθίσταται παρωχημένη και παρατηρείται ήδη 
μεταστροφή προς τα στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο στην αγορά στοιχείων-κουμπιών της 
ΕΕ. Τα στοιχεία-κουμπιά χωρίς υδράργυρο αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 39% της 
αγοράς στοιχείων-κουμπιών της ΕΕ. Οι εκδοχές χωρίς υδράργυρο διατίθενται πλέον στο 
εμπόριο για όλες τις εφαρμογές και έχουν τις ίδιες παραμέτρους απόδοσης με τις εκδοχές με 
υδράργυρο, όπως επιβεβαιώνεται και από το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας1. 

Μια τέτοιου είδους απόφαση θα ενθάρρυνε τις χώρες που εξάγουν μεγάλες ποσότητες 
στοιχείων-κουμπιών στην αγορά της ΕΕ, όπως την Κίνα, να επιταχύνουν τη μετάβαση στην 
παραγωγή στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο, πράγμα που θα μπορούσε να έχει 
παγκόσμιο αντίκτυπο όσον αφορά τη χρήση υδράργυρου σε αυτόν τον τομέα της 
βιομηχανίας. Εάν δεν αποσυρθεί άμεσα η εξαίρεση, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με 
την αναθεώρηση της οδηγίας, η οποία προβλέπεται για το 2016, πράγμα που σημαίνει ότι 
περίπου 2,4-3,9 τόνοι υδραργύρου ετησίως, που περιέχονται στα στοιχεία-κουμπιά, θα 
συνεχίσουν να διαφεύγουν από τη χωριστή συλλογή αποβλήτων και είναι εξαιρετικά πιθανό 
να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ήδη απαγορεύσει τη 
χρήση στοιχείων-κουμπιών με υδράργυρο.

Με βάση τα ανωτέρω, για να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες λόγω της 
χρήσης υδραργύρου στα προϊόντα αυτά και για να μειωθεί η συμμετοχή τους στο γενικό 
πρόβλημα της ρύπανσης υδραργύρου, και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα, 
ο εισηγητής θεωρεί ότι η διάθεση στοιχείων-κουμπιών με υδράργυρο στην αγορά πρέπει να 
απαγορευτεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Συμπερασματικά, ο εισηγητής προτείνει την παράταση της εξαίρεσης των ηλεκτρικών 
στηλών NiCd για ένα επιπλέον έτος, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη δυνατότητα της 100% ανακύκλωσης των συλλεγόμενων ηλεκτρικών στηλών NiCd, 
ο εισηγητής θεωρεί ότι ο κίνδυνος είναι μικρός και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η παράταση 
της εξαίρεσης για άλλο ένα έτος θα αποτελέσει μια λογική συμβιβαστική λύση, η οποία θα 
προστατεύει μεν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων κατά μήκος της 
παραγωγικής αλυσίδας και θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας, ενώ θα παρέχει πρόσθετο χρόνο για τεχνολογικές εξελίξεις, ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και καινοτομία στον τομέα.

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose: Έρευνα για τις εναλλακτικές των ηλεκτρικών στηλών μικρών 
διαστάσεων που περιέχουν υδράργυρο, 17 Δεκεμβρίου 2007, εκπονηθείσα για το Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Προστασίας του Maine, Κέντρο Lowell για τη Βιώσιμη Παραγωγή, Πανεπιστήμιο Lowell Μασαχουσέτης 
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