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Τροπολογία: Jillian Evans, Carl Schlyter

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2a) Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης 
Ιανουαρίου 1988 σχετικά με ένα κοινοτικό
πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση 
της περιβαλλοντικής ρύπανσης από το 
κάδμιο, τονίζει ότι μια από τις
σημαντικότερες συνιστώσες της 
στρατηγικής για τον έλεγχο του καδμίου
προς όφελος της προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος,
είναι ο περιορισμός των χρήσεων του 
καδμίου μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.
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Είναι σημαντικό τα μέτρα της παρούσας οδηγίας που αφορούν το κάδμιο, να τεθούν στο γενικό
πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. όσον αφορά το κάδμιο.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 5

(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.

(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 και την κατάλληλη χρηματοδότηση 
από όλους τους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάλληλη χρηματοδότηση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση
προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες.
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Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 7

(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.

(7) Είναι σκόπιµο να γίνεται διάκριση 
µεταξύ φορητών στηλών αυτοκινήτων και 
βιοµηχανίας, και συσσωρευτών. Οι 
φορητές στήλες και συσσωρευτές είναι 
στήλες και συσσωρευτές που 
χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα 
καταναλωτικών εφαρμογών και, ως ένα 
μεγάλο βαθμό, αποτελούν οικιακά
απόβλητα. Συχνά και οι ηλεκτρικές στήλες 
και συσσωρευτές αυτοκινήτων καταλήγουν 
στα οικιακά απόβλητα. Είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά θα 
μπορούν να απορρίπτουν τις εν λόγω 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
επιλεκτικά, κατά τρόπο εύκολο, ούτως 
ώστε αυτές να μην καταλήγουν στα μικτά 
οικιακά απόβλητα ή άλλα μικτά ρεύματα 
αποβλήτων. Οι βιομηχανικές ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές είναι στήλες και 
συσσωρευτές που είναι λιγότερο πιθανόν 
να καταλήξουν στα οικιακά απόβλητα, 
λόγω των εφαρμογών στις οποίες
χρησιμοποιούνται. Λόγω του συνήθως
μεγαλύτερου μεγέθους τους, οι 
βιομηχανικές ηλεκτρικές στήλες και οι 
συσσωρευτές αυτοκινήτων είναι 
ευκολότερο να εντοπιστούν και να 
συλλεγούν επιλεκτικά. Είναι εφικτό να 
συλλεγούν επιλεκτικά και, κατά συνέπεια, 
πρέπει να απαγορεύεται η απόθεση των εν 
λόγω ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε χώρους υγειονομικής 
ταφής. Λόγω του μικρότερου μεγέθους 
τους και τον ποικίλων χρήσεών τους, οι 
φορητές ηλεκτρικές στήλες είναι 
δυσκολότερο να μείνουν εκτός των μικτών
ρευμάτων αποβλήτων. Κατά συνέπεια,
πρέπει να τεθούν στόχοι συλλογής
προκειμένου να αποτραπεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η απόθεση σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή η αποτέφρωση των 
εν λόγω ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών.
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Μνημονεύοντας τους λόγους για τους οποίους γίνεται η διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων
ηλεκτρικών στηλών, είναι ευκολότερο να ερμηνευθούν οι ορισμοί των ηλεκτρικών στηλών και 
να εφαρμοστεί η οδηγία.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης, Anne Laperrouze

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 8

(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 

(8) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
βιοµηχανίας περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές που 
χρησιµοποιούνται για έκτακτη ή εφεδρική
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιες 
υποδομές, όπως σήραγγες, νοσοκοµεία,
κινηματογράφοι, μουσεία, πολυόροφες 
οικιστικές εγκαταστάσεις, 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 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσαφηνίζει την αιτιολογική σκέψη 8 του Συμβουλίου. Υπάρχουν
πολλές εγκαταστάσεις και κτήρια που χρειάζονται έκτακτη ή εφεδρική παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας και τις οποίες η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αγνοεί.

Η ανάγκη για εξασφάλιση έκτακτης ή εφεδρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αερισμού, 
φωτισμού, ανελκυστήρων, πρόσβασης κλπ), είναι ιδίως απαραίτητη σε χώρους όπου 
συγκεντρώνεται, διαβιοί ή ταξιδεύει το κοινό, όπως οι κινηματογράφοι, τα μουσεία και τα 
πολυώροφο κτήρια κατοικίας, που πρέπει να μνημονευθούν ρητώς. Το κείμενο πρέπει να
καλύπτει αυτές τις μορφές δομών και κτηρίων. Πρέπει επίσης να περιληφθούν και οι υπόγειες 
σήραγγες.

Τροπολογία: Chris Davies, Holger Krahmer

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 8

(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 

(8) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
βιοµηχανίας περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές που 
χρησιµοποιούνται για έκτακτη ή εφεδρική 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιες 
υποδομές, όπως νοσοκοµεία,
κινηματογράφοι, μουσεία, πολυόροφες 
οικιστικές εγκαταστάσεις, σήραγγες,
νοσοκοµεία, αεροδρόµια ή γραφεία, 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσαφηνίζει την αιτιολογική σκέψη 8 του Συμβουλίου. Υπάρχουν
πολλές εγκαταστάσεις και κτήρια που χρειάζονται έκτακτη ή εφεδρική παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας και τις οποίες η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αγνοεί.

Η ανάγκη για εξασφάλιση έκτακτης ή εφεδρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αερισμού, 
φωτισμού, ανελκυστήρων, πρόσβασης κλπ), είναι ιδίως απαραίτητη σε χώρους όπου 
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συγκεντρώνεται, διαβιοί ή ταξιδεύει το κοινό, όπως οι κινηματογράφοι, τα μουσεία και τα 
πολυώροφο κτήρια κατοικίας, που πρέπει να μνημονευθούν ρητώς. Το κείμενο πρέπει να
καλύπτει αυτές τις μορφές δομών και κτηρίων.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja Weisgerber, εξ 
ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 8

(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 

(8) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
βιοµηχανίας περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές που 
χρησιµοποιούνται για έκτακτη ή εφεδρική 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιες 
υποδομές, όπως σήραγγες, νοσοκοµεία,
κινηματογράφοι, μουσεία, πολυόροφες 
οικιστικές εγκαταστάσεις, 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. 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσαφηνίζει την αιτιολογική σκέψη 8 του Συμβουλίου. Υπάρχουν 
πολλές εγκαταστάσεις και κτήρια που χρειάζονται έκτακτη ή εφεδρική παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας και τις οποίες η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αγνοεί.

Η ανάγκη για εξασφάλιση έκτακτης ή εφεδρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αερισμού, 
φωτισμού, ανελκυστήρων, πρόσβασης κλπ), είναι ιδίως απαραίτητη σε χώρους όπου 
συγκεντρώνεται, διαβιοί ή ταξιδεύει το κοινό, όπως οι κινηματογράφοι, τα μουσεία και τα 
πολυώροφο κτήρια κατοικίας, που πρέπει να μνημονευθούν ρητώς. Το κείμενο πρέπει να
καλύπτει αυτές τις μορφές δομών και κτηρίων. Πρέπει επίσης να περιληφθούν και οι υπόγειες 
σήραγγες.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 10

(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 

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την 
ανάγκη προσαρµογής της παρούσας 
οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα 
τεχνικά και επιστηµονικά στοιχεία. 
Συγκεκριµένα, κάθε ανάγκη τροποποίησης 
της απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά
ορισμένων ηλεκτρικών στηλών πρέπει να 
βασίζεται σε αξιολόγηση του κινδύνου,
όπου θα συνυπολογίζονται όλα τα
κατάλληλα επιστημονικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν την ανάγκη απαγόρευσης 
μιας συγκεκριμένης ουσίας.
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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.

Or. en
Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι απαγόρευση ουσίας πρέπει να θεσπίζεται μόνο εφόσον
δικαιολογείται βάσει ανάλυσης κινδύνου, στην οποία συνυπολογίζονται όλα τα κατάλληλα
επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανάγκη απαγόρευσης μιας συγκεκριμένης ουσίας.

Τροπολογία: Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger Krahmer

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 10

(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 

(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 μέτρηση, 
την κατεδάφιση, τη συλλογή υλικών 
κατεδάφισης, τη διάτρηση µε διάτµηση 
(ζουµπάρισµα), τη σφυρηλάτηση, το 
πριτσίνωµα, το βίδωµα, τη συγκόλληση 
τεμαχίων, η στίλβωση ή παρόµοιες 
επεξεργασίες του ξύλου, του µετάλλου και 
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άλλες κηπουρικές δραστηριότητες. συνθετικών ή σύνθετων υλικών, καθώς και 
για το κούρεµα του γρασιδιού, το κόψιµο 
και άλλες κηπουρικές δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία χρησιμοποιούνται σε κάθε μορφής περιβάλλον και από κάθε 
είδους τελικό χρήστη. Ο κατάλογος δραστηριοτήτων δεν πρέπει να είναι περιορισμένος αλλά 
πρέπει να παραμείνει ανοιχτός σε ένα ευρύ φάσμα ασύρματων ηλεκτρικών συσκευών. 

Τροπολογία: Jillian Evans, Carl Schlyter

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 13

(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.

(13) Τα κράτη µέλη πρέπει να 
υποχρεούνται να επιτυγχάνουν υψηλό 
ποσοστό συλλογής και ανακύκλωσης για τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών έτσι ώστε εξασφαλισθεί ένα 
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας 
και ανακύκλωσης 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει το κείμενο της Επιτροπής και την τροπολογία 2 από την πρώτη ανάγνωση.

Η οδηγία, θεσπίζει σαφείς υποχρεώσεις για τη συλλογή και την ανακύκλωση. Η υλοποίηση των
υποχρεώσεων αυτών δεν είναι συνεπώς απλώς ευκταία, αλλά σαφής υποχρέωση των κρατών 
μελών.

Η οδηγία δεν περιλαμβάνει στόχους όσον αφορά την ανάκτηση αλλά στόχους ανακύκλωσης, 
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οπότε αναλόγως πρέπει να προσαρμοστεί και η διατύπωση.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 15

(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.

(15) Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει 
να είναι σε θέση να συµµετέχουν στα 
συστήµατα συλλογής, επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης. Η συμμετοχή των 
παραγωγών και διανομέων στα συστήματα 
συλλογής πρέπει να είναι υποχρεωτική. Τα 
συστήµατα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην αποφυγή διακρίσεων για τα 
εισαγόµενα προϊόντα, φραγµών στις 
συναλλαγές ή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισµού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των παραγωγών - μέσω της ευθύνης που έχουν - και των διανομέων - λόγω της
θέσεώς τους στα συστήματα συλλογής - είναι μεγάλης σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
που θέτει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 17

(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. 

(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. Όλοι 
οι παραγωγοί, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να
καταχωριστούν σε μητρώα. Οι παραγωγοί 
θα πρέπει, να χρηµατοδοτούν το κόστος 
συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης 
όλων των συλλεγοµένων ηλεκτρικών 



PE 364.731v01-00 12/46 AM\584770EL.doc

EL

Υπό ορισµένες, εν τούτοις, περιστάσεις, θα 
πρέπει να δικαιολογείται η εφαρµογή ενός 
κανόνα de minimis στους µικρούς 
παραγωγούς.

στηλών και συσσωρευτών αφαιρουµένων 
των κερδών από τις πωλήσεις των 
ανακτωµένων υλικών. Πρέπει να παρέχεται 
στους παραγωγούς δυνατότητα ανάκτησης 
του κόστους στο οποίο υποβάλλονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευθυγράμμισης με τον σκοπό της οδηγίας, είναι σημαντικό όλοι οι παραγωγοί, κατά 
την έννοια της παρούσας οδηγίας, να καταχωριστούν σε μητρώα. Η απαίτηση καταχώρισης
αποτελεί σημαντικό μέσο για να αποτραπεί το φαινόμενο του «ελεύθερου καβαλάρη».

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει επίσης να αναφέρει ότι πρέπει να επιτραπεί στους
παραγωγούς να ανακτούν το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Η προσθήκη 
αυτή θα αποσαφηνίσει το άρθρο 13(3), το οποίο αναφέρει ότι το κόστος δεν θα εμφανίζεται 
χωριστά τους τελικούς χρήστες. Το παρόν άρθρο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατόν να εμφανισθεί 
ένα ορατό τέλος σε επίπεδο τελικού χρήστη, αλλά θα ήταν σφάλμα αυτό να ερμηνευθεί κατά την 
έννοια ότι οι παραγωγοί δεν θα έχουν δυνατότητα ανάκτησης του κόστους διαχείρισης
αποβλήτων στο οποίο υποβάλλονται.

Ο κανόνας «de minimis» πρέπει να απαλειφθεί, καθόσον αντίκειται στην αρχή της ευθύνης του 
παραγωγού. Απλώς δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες στον παραγωγό να αποσείσει τις 
ευθύνες του.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 46
Άρθρο 3, εδάφιο 6)

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,

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, ή που δεν είναι σφραγισμένη
και μη αυτοκινούμενη, ή που δεν είναι 
χειρομεταφερόμενη και μη αυτοκινούμενη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της φορητής ηλεκτρικής στήλης είναι ο εξής: 
«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 
(a) συσσωρευτής αυτοκινήτων,
Αυτό σημαίνει ότι οι μη σφραγισμένες στήλες που είναι αυτομεταφερόμενες και δεν 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές συσσωρευτών αυτοκινήτων ή δεν έχουν σχεδιαστεί 
αποκλειστικά για βιομηχανική η επαγγελματική χρήση, μπορούν να ταξινομηθούν σε μια από τις 
τρεις κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για τις σφραγισμένες στήλες οι οποίες δεν είναι
χειρομεταφερόμενες αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως συσσωρευτές αυτοκινήτων ή έχουν 
σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Η προτεινόμενη 
τροπολογία αποφεύγει κάτι τέτοιο. 

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης, Anne Laperrouze

Τροπολογία 47
Άρθρο 3, εδάφιο 8

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,

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, δηλαδή χρήση
καυσίμων αποβλήτων ως μέσων
παραγωγής ενέργεια με άμεση καύση με ή
χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση 
της θερμότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον ορισμό περί ανακύκλωσης στο άρθρο 3(ε) της
οδηγίας ΑΗΗΕ.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja Weisgerber, εξ 
ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 48
Άρθρο 3, εδάφιο 8
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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,

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, δηλαδή χρήση 
καυσίμων αποβλήτων ως μέσων
παραγωγής ενέργεια με άμεση καύση με ή 
χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση 
της θερμότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον ορισμό περί ανακύκλωσης στο άρθρο 3(ε)
της οδηγίας ΑΗΗΕ.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 49
Άρθρο 3, point 8

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,

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, δηλαδή η χρήση
καυσίμων αποβλήτων ως μέσο παραγωγής
ενέργειας, μέσω της άμεσης αποτέφρωσης, 
με ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με 
ανάκτηση της θερμότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον ορισμό περί ανακύκλωσης στο άρθρο 3(ε)
της οδηγίας ΑΗΗΕ.

Τροπολογία: Jillian Evans, Carl Schlyter

Τροπολογία 50
Άρθρο 3, εδάφιο 10 α (νέο)
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10a) «κλειστός βρόχος» σημαίνει ένα 
σύστημα στο οποίο οι απορριπτόμενες 
ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές 
επανασυλλέγονται από τον παραγωγό ή 
κάποιον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματός 
του, προκειμένου το μεταλλικό περιεχόμενό 
τους να επαναχρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή νέων ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγεται τροποποιημένος ο ορισμός της Επιτροπής.

Θα πρέπει να οριστεί ο "κλειστός βρόχος", προκειμένου να αποσαφηνιστεί η τροπολογία στο 
παράρτημα ΙΙΙΒ όπως προτείνει ο εισηγητής. Ο κλειστός βρόχος ολοκληρώνεται μόνο όταν το
μεταλλικό περιεχόμενο επαναχρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών και όχι όταν χρησιμοποιείται για την παραγωγή οιουδήποτε άλλου νέου 
προϊόντος.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 51
Άρθρο 3, εδάφιο 12

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,

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, για πρώτη φορά 
και κατ’επάγγελµα

(a) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικές 
στήλες ή συσσωρευτές με το εμπορικό του 
σήμα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
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είναι ενσωματωμένες σε συσκευές ή 
οχήματα·

(β) μεταπωλεί με το εμπορικό του σήμα ή 
ενσωματωμένες σε συσκευές, ηλεκτρικές 
στήλες ή συσσωρευτές που έχουν παραχθεί 
από άλλους προμηθευτές, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί ο προμηθευτής· ή
(γ) εισάγει ή εξάγει ηλεκτρικές στήλες, 
συσσωρευτές ή συσκευές σε επαγγελματική 
βάση στην κοινοτική αγορά.
Σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 9, 
15, 18, 20, 22 έως 25 και 33, ως 
«παραγωγός» νοείται κάθε πρόσωπο το 
οποίο, ανεξαρτήτως της τεχνικής πώλησης 
που χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης
και της εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως 
αυτή ορίζεται στην οδηγία 97/7/EΚ,
διαθέτει στην αγορά ηλεκτρικές στήλες ή
συσσωρευτές για πρώτη φορά στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους, σε 
επαγγελματική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 12.

Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας ΑΗΗΕ,
πρέπει να καταστεί σαφές ότι για την εφαρμογή των άρθρων 9, 15, 18, 20, 22- 24, 25 και 33 της 
παρούσας οδηγίας, ο παραγωγός είναι αυτός που διαθέτει προς πώληση στην αγορά ηλεκτρικές 
στήλες ή συσσωρευτές για πρώτη φορά στην επικράτεια ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία: Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 52
Άρθρο 3, εδάφιο α (νέο)

16a) "κλειστός βρόχος" σημαίνει ότι το 
μεταλλικό περιεχόμενο των 
απορριπτόμενων ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών επαναχρησιμοποιείται για 
την κατασκευή νέων προϊόντων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι όλα τα ανακτώμενα από τη διαδικασία ανακύκλωσης μεταλλικά αντικείμενα
κατάλληλα για την κατασκευή νέων προϊόντων.

Τροπολογία: Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 53
Άρθρο 3, εδάφιο 16 β (νέο)

16b) «ποσοστό συλλογής»: η εκατοστιαία 
τιμή, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, για ένα δεδομένο κράτος μέλος 
κατά τη διάρκεια δεδομένου 
ημερολογιακού έτους, 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 που 
διατίθενται στην αγορά στο ίδιο κράτος 
μέλος κατά τη διάρκεια του εν λόγω 
ημερολογιακού έτους και των δύο 
προηγούμενων ημερολογιακών ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «που διατίθεται στην αγορά» είναι προτιμότερη από τη διατύπωση «στον τελικό 
χρήστη», καθόσον αποφεύγει την περαιτέρω διοικητική επιβάρυνση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ

Τροπολογία 54
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο (β)α (νέο)

(βα) των φορητών ηλεκτρικών στηλών που 
είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές και που 
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δεν μπορούν να απομακρυνθούν εγκαίρως,
μετά τη χρήση, από τον τελικό χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συσκευές που περιέχουν ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που είναι δύσκολο να 
απομακρύνει ο καταναλωτής, είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουν στα οικιακά απόβλητα. Στην 
πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε τροπολογία με παρεμφερή διατύπωση.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ

Τροπολογία 55
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο (β)β (νέο)

(ββ) των φορητών ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε 
συσκευές, που περιέχουν άνω του 0,004% 
μόλυβδο κατά βάρος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόλυβδος πρέπει να απαγορευθεί σύμφωνα με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην πρώτη
ανάγνωση. Το Συμβούλιο απαιτεί τη σήμανση των ηλεκτρικών στηλών με μόλυβδο (Άρθρο
18.2) αλλά, στο άρθρο 4, παραλείπει να αναφέρει τον μόλυβδο. Η παρούσα τροπολογία εισάγει 
τον μόλυβδο στο άρθρο 4. Στην Ε.Ε. ο μόλυβδος απομακρύνεται από τα προϊόντα στο πλαίσιο
των δικτύων, όπως της οδηγίας για τα αυτοκίνητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
(2000/53/EΚ) και τα ηλεκτρονικά απόβλητα (2002/95/EΚ). Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να
κινηθεί και η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 56
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1, 
στοιχείο β), δεν ισχύει για φορητές 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που 
χρησιμοποιούνται :

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1, 
στοιχείο β), δεν ισχύει για:

(α) σε συστήματα έκτακτης ανάγκης και (α) φορητές ηλεκτρικές στήλες που 
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συστήματα συναγερμού, 
συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού 
έκτακτης ανάγκης,

προορίζονται για χρήση σε συστήματα 
έκτακτης ανάγκης και συστήματα 
συναγερμού, συμπεριλαμβανομένου του 
φωτισμού έκτακτης ανάγκης,

(β) σε ιατρικό εξοπλισμό· ή (β) το κάδμιο σε ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές για βιομηχανικές εφαρμογές, 
ή

(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. (γ) το κάδμιο σε ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές για αεροσκάφη και τραίνα, 
με την εξαίρεση των ηλεκτρικών στηλών 
νικελίου καδμίου που χρησιμοποιούνται 
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεδομένου ότι 
οι χρήσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 4(2) της οδηγίας 
2000/53/ΕΚ. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις βιομηχανικές ηλεκτρικές στήλες με βάρος μέχρι 30 KG, υπάρχουν ήδη από 
τώρα εναλλακτικές λύσεις λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον από τις στήλες NiCd (NiMH 
και μολύβδου), καθόσον ακόμα και οι στήλες NiZn υποκαθιστούν ακριβώς τις στήλες NiCd.
Εξάλλου, ο κίνδυνος διαρροής αυξάνεται σημαντικά με το βάρος της ηλεκτρικής στήλης.
Υπάρχει συνεπώς μια σημαντική ζώνη κινδύνου μεταξύ 1 και 30 κιλών, ενώ για τις εν λόγω 
κατηγορίες βιομηχανικών ηλεκτρικών στηλών υπάρχουν υποκατάστατα. Τέλος, δεν υπάρχει
κάποια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τις βιομηχανικές ηλεκτρικές στήλες για τους σιδηροδρόμους,
αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στο στρατιωτικό υλικό.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 57
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1, 
στοιχείο β), δεν ισχύει για φορητές 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που
χρησιμοποιούνται :

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1, 
στοιχείο β), δεν ισχύει για:

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

(α) φορητές ηλεκτρικές στήλες που 
προορίζονται για χρήση σε συστήματα 
έκτακτης ανάγκης και συστήματα 
συναγερμού, συμπεριλαμβανομένου του 
φωτισμού έκτακτης ανάγκης,

(β) σε ιατρικό εξοπλισμό· ή (β) το κάδμιο σε ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές για βιομηχανικές εφαρμογές, 
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ή
(γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. (γ) το κάδμιο σε ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές για αεροσκάφη και τραίνα, 
με την εξαίρεση των ηλεκτρικών στηλών 
νικελίου καδμίου που χρησιμοποιούνται 
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεδομένου ότι 
οι χρήσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 4(2) της οδηγίας 
2000/53/ΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 17, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι η εξαίρεση αφορά τις 
βιομηχανικές ηλεκτρικές στήλες ή τους συσσωρευτές που ορίζονται στο άρθρο 3, εδάφιο 6.
Επαναφορά μέρους των τροπολογιών 23 και 82 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Όλοι σχεδόν οι κατασκευαστές ηλεκτρικών στηλών παράγουν ηλεκτρικές στήλες NiMH και 
λιθίου ως υποκατάστατα των ηλεκτρικών στηλών NiCd. Οι ηλεκτρικές στήλες NiMH και ιόντων 
λιθίου, προωθούνται σε πολλές ιστοθέσεις κατασκευαστών ηλεκτρικών στηλών, και για ιατρικές 
εφαρμογές, φωτισμό έκτακτης ανάγκης και ασύρματα εργαλεία. Η εξαίρεση των ηλεκτρικών 
στηλών NiCd για τις συγκεκριμένες εφαρμογές δεν δικαιολογείται. Δικαιολογούνται εξαιρέσεις 
για τις ηλεκτρικές στήλες που περιέχουν κάδμιο και χρησιμοποιούνται σε τραίνα και αεροπλάνα, 
γιατί δεν υπάρχουν ακόμα εναλλακτικές λύσεις στην αγορά.

Τροπολογία: Frederika Brepoels, Richard Seeber

Τροπολογία 58
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο (γ) και παράγραφος 4

γ) σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία. γ) σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία, για 
μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την σημερινή της μορφή η πρόταση δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά τις 
ηλεκτρικές στήλες NiCd στα ηλεκτρικά εργαλεία. Η αβεβαιότητα αυτή λειτουργεί αρνητικά για 
τους παραγωγούς ηλεκτρικών στηλών καθώς και για τους παραγωγούς ηλεκτρικών εργαλείων,
καθόσον δεν γνωρίζουν αν μακροπρόθεσμα θα ήταν κερδοφόρες οι επενδύσεις στον τομέα των
ηλεκτρικών στηλών NiCd ή σε εναλλακτικές τεχνολογίες ηλεκτρικών στηλών.

Κατά συνέπεια, προτείνουμε σαφήνεια και απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών στηλών 
NiCd στα ασύρματα ιατρικά εργαλεία μετά από μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Υπάρχουν λιγότερο επικίνδυνες εναλλακτικές λύσεις στην 
αγορά, όπως ηλεκτρικές στήλες Ni-MH σε αντίστοιχες τιμές. Η μεταβατική περίοδος πρέπει να
δώσει τη δυνατότητα της σταδιακής απόσυρσης των εν λόγω ηλεκτρικών στηλών, παρέχοντας 
στους παραγωγούς ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικών εργαλείων τη δυνατότητα να στραφούν 
σε άλλες τεχνολογίες.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Τροπολογία 59
Άρθρο 4, παράγραφος 4

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.

4. Η Επιτροπή αναθεωρεί την εξαίρεση της 
παραγράφου 3, στοιχείο γ), και υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, το αργότερο εννέα μήνες μετά 
την παραλαβή των εκθέσεων από τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 19,
παράγραφος 4, ενδεχοµένως, µε σχετικές 
προτάσεις, µε σκοπό να απαγορευθεί το 
κάδµιο σε ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτό που αναφέρεται στο 
άρθρο 19.5, με την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας (βάσει 
των εθνικών εκθέσεων περί εφαρμογής, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 19.4).

Ο συγχρονισμός της υποβολής εκθέσεων που ορίζει η παρούσα οδηγία θα διασφαλίσει τη 
βελτιστοποίηση του διοικητικού φόρτου εργασίας αφού αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες που
συγκεντρώνονται από τα κράτη μέλη ταυτόχρονα. 

Η αναθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει και αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα λαμβάνει 
υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα.
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Τροπολογία: Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 60
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές δεν 
μπορούν να ενσωματωθούν σε συσκευές
εκτός και αν, μετά τη χρήση τους, μπορούν 
να απομακρυνθούν εύκολα από τους 
καταναλωτές. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται στις κατηγορίες συσκευών 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III.
Όλες οι συσκευές στις οποίες 
ενσωματώνονται ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές, συνοδεύονται από οδηγίες
που αναφέρουν τους τρόπους ασφαλούς 
απομάκρυνσής τους και, όπου χρειάζεται,
ενημερώνουν τον χρήστη σχετικά με το 
περιεχόμενο των ενσωματωμένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικροσυσκευές που περιέχουν ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν είναι εύκολο να
απομακρυνθούν από τον καταναλωτή, είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουν στα οικιακά 
απόβλητα, συνεχίζοντας να περιέχουν ηλεκτρικές στήλες. Έτσι λοιπόν, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, είναι δυνατόν να κατασκευαστούν μικρές συσκευές κατά τρόπο που να μην είναι 
απαραίτητη η χρήση εργαλείων για την απομάκρυνση των ηλεκτρικών στηλών.

Τροπολογία: Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger Krahmer

Τροπολογία 61
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές δεν 
μπορούν να ενσωματωθούν σε συσκευές
εκτός και αν, μετά τη χρήση τους, μπορούν 
να απομακρυνθούν εύκολα από τους 
καταναλωτές. Η διάταξη αυτή δεν 
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εφαρμόζεται στις κατηγορίες συσκευών 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III.
Όλες οι συσκευές στις οποίες 
ενσωματώνονται ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές, συνοδεύονται από οδηγίες
που αναφέρουν τους τρόπους ασφαλούς 
απομάκρυνσής τους και, όπου χρειάζεται,
ενημερώνουν τον χρήστη σχετικά με το 
περιεχόμενο των ενσωματωμένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει την έννοια της διευκόλυνσης της δυνατότητας απομάκρυνσης.

Οι διατάξεις ευθυγραμμίζονται με το άρθρο 4 της οδηγίας ΑΗΗΕ και ενσωματώνουν το άρθρο
5 της οδηγίας 1991/157 για τις ηλεκτρικές στήλες.

Επανεισάγει την τροπολογία 92 στο άρθρο 5, παράγραφος 1 a (νέα), κατά την πρώτη ανάγνωση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία: Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 62
Άρθρο 6

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.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αυξάνουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο τη χωριστή συλλογή 
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και για την πρόληψη της 
οριστικής διάθεσης ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, προκειμένου να επιτευχθεί 
σύστημα κλειστού βρόχου για όλες τις 
χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές των οποίων η χρήση δεν 
απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η ανάγκη διαθεσιμότητας της ικανότητας ανακύκλωσης
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ηλεκτρικών στηλών που πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 63
Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

(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,

(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. Αυτά τα σημεία 
συλλογής δεν θα πρέπει απαραιτήτως να 
καταχωρίζονται ή να αδειοδοτούνται
μεμονωμένα, με βάση την οδηγία
75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα, όπως 
τροποποιήθηκε, και την οδηγία 
91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική γραφειοκρατία που υπάρχει σε ορισμένα κράτη μέλη σημαίνει ότι η οργάνωση 
τέτοιων σημείο συλλογής (επί παραδείγματι στα σχολεία) μπορεί να απαιτεί αδειοδότηση για 
επικίνδυνα απόβλητα με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τα απόβλητα. Πρέπει να
καταστεί σαφές ότι η συσταλτική ερμηνεία του νόμου θα οδηγήσει σε υπερβολική διοικητική 
επιβάρυνση. Η ανάγκη ικανοποίησης γραφειοκρατικών απαιτήσεων για έκδοση ειδικής άδειας
συλλογής αποβλήτων θα μπορούσε να αποθαρρύνει ορισμένα ιδρύματα από το να 
δημιουργήσουν σημεία συλλογής.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 64
Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο (α) α (νέο)

(aa) Διασφαλίζουν ότι οι διανομείς 
φορητών ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών θα είναι υπεύθυνοι για τη 
συγκέντρωση, από τους τελικούς χρήστες, 
των χρησιμοποιημένων φορητών 
ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών στα 
σημεία πώλησης, σε ποσότητες αντίστοιχες
με αυτές που συνήθως απορρίπτουν οι 
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τελικοί χρήστες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι συλλογής που ορίζονται στο άρθρο 9 είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνο αν οι τελικοί 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απαλλαχτούν από τις χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές
στήλες κατά τον πλέον βολικό τρόπο. Κατά συνέπεια, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 
συλλογής, κομβικό στοιχείο αποτελεί η συμμετοχή των διανομέων στο πρόγραμμα συλλογής.
Κάθε τελικός χρήστης πρέπει να μπορεί να επιστρέφει τις χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές 
στήλες στα σημεία πώλησης των φορητών ηλεκτρικών στηλών. Διάφορα κράτη μέλη έχουν ήδη 
εφαρμόσει μια τέτοιου είδους δυνατότητα υποχρεωτικής επιστροφής για τις χρησιμοποιημένες
φορητές ηλεκτρικές στήλες. Σήμερα, στα εν λόγω κράτη μέλη παρατηρούνται τα υψηλότερα 
επίπεδα συλλογής σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 65
Άρθρο 7, παράγραφος 2

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

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

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

α) απαιτούν από τους παραγωγούς να 
δηµιουργούν σχετικά συστήµατα,

(aa) διασφαλίζουν ότι οι διανομείς
παραλαμβάνουν, δωρεάν, τις 
χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές 
στήλες από τους τελικούς χρήστες·

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

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

γ) να διατηρούν τα υφιστάµενα συστήµατα. (γ) δύνανται να διατηρούν τα υφιστάµενα 
συστήµατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των διανομέων στα συστήματα συλλογής είναι μεγάλης σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζει η παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 66
Άρθρο 7, παράγραφος 2

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

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

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

α) απαιτούν από τους παραγωγούς να 
δηµιουργούν σχετικά συστήµατα,

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

(β) διασφαλίζουν ότι οι διανομείς
παραλαμβάνουν, δωρεάν, τις 
χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές 
στήλες από τους τελικούς χρήστες. Η 
υποχρέωση παραλαβής περιορίζεται στην
ποσότητα που συνήθως απορρίπτουν οι 
τελικοί χρήστες.

γ) να διατηρούν τα υφιστάµενα συστήµατα. (γ) δύνανται να διατηρούν τα υφιστάµενα 
συστήµατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των διανομέων στα συστήματα συλλογής είναι μεγάλης σημασίας για την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της συλλογής. Οι διανομείς λειτουργούν ως σημαντική διεπαφή με τους 
τελικούς χρήστες και πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στα συστήματα συλλογής
ηλεκτρικών στηλών.

Η αξία της ενεργού συμμετοχής τους στα συστήματα συλλογής έχει αναγνωριστεί και στην 
οδηγία ΑΗΗΕ, όπου ζητείται από τους διανομείς ευθύνη επιστροφής (άρθρο. 5(2)(β) Οδηγία 
AHHE). 

Τροπολογία: Chris Davies, Holger Krahmer

Τροπολογία 67
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών βιοµηχανίας, ή τρίτοι που 
ενεργούν για λογαριασµό τους, δεν 

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
μεμονωμένοι παραγωγοί ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών βιοµηχανίας, ή 
τρίτοι που ενεργούν για λογαριασµό τους, 
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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.

δεν αρνούνται να παραλαµβάνουν, κατόπιν 
επιστροφής από τους τελικούς χρήστες, τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών βιοµηχανίας, ανεξάρτητα από 
την προέλευσή τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν την ίδια χημική σύνθεση με αυτές 
που αυτοί έθεσαν μεμονωμένα στην αγορά.
Ανεξάρτητοι τρίτοι µπορούν επίσης να 
συλλέγουν ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές βιοµηχανίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του Συμβουλίου υπονοεί ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών,
συμπεριλαμβανομένων και των ΜΜΕ, υποχρεούνται να συγκεντρώνουν και τις ηλεκτρικές
στήλες των ανταγωνιστών τους, ανεξαρτήτως αν αυτοί παράγουν τέτοιου είδους ηλεκτρικές 
στήλες ή αν έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν αυτές τις επιστροφές. Η τροπολογία αυτή 
διασφαλίζει ότι οι εταιρείες δεν θα αρνούνται επιστροφές των δικών τους χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών από τους τελικούς χρήστες.

Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την προέλευση της χρησιμοποιημένης 
ηλεκτρικής στήλης.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja Weisgerber

Τροπολογία 68
Άρθρο 7, παράγραφος 3

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.

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
μεμονωμένοι 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 
την προέλευσή τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν την ίδια χημική σύνθεση με αυτές 
που αυτοί έθεσαν μεμονωμένα στην αγορά.
Ανεξάρτητοι τρίτοι µπορούν επίσης να 
συλλέγουν ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές βιοµηχανίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του Συμβουλίου υπονοεί ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ΜΜΕ, υποχρεούνται να συγκεντρώνουν και τις ηλεκτρικές 
στήλες των ανταγωνιστών τους, ανεξαρτήτως αν αυτοί παράγουν τέτοιου είδους ηλεκτρικές 
στήλες ή αν έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν αυτές τις επιστροφές. Αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει πηγή κινδύνου και δεν πρέπει να ενθαρρύνεται.

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι οι εταιρείες δεν θα αρνούνται από τους τελικούς χρήστες 
επιστροφές ηλεκτρικών στηλών με χημική σύνθεση ίδια με αυτές που οι ίδιοι διέθεσαν στην 
αγορά, ανεξαρτήτως αν αυτές προέρχονται από τις εγκαταστάσεις τους ή από τις εγκαταστάσεις 
των παραγωγών ηλεκτρικών στηλών ίδιας σύνθεσης.

Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την προέλευση της χρησιμοποιημένης 
ηλεκτρικής στήλης.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 69
Άρθρο 7, παράγραφος 3

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.

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
μεμονωμένοι 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 
την προέλευσή τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν την ίδια χημική σύνθεση με αυτές 
που αυτοί έθεσαν μεμονωμένα στην αγορά.
Ανεξάρτητοι τρίτοι µπορούν επίσης να 
συλλέγουν ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές βιοµηχανίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του Συμβουλίου υπονοεί ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ΜΜΕ, υποχρεούνται να συγκεντρώνουν και τις ηλεκτρικές 
στήλες των ανταγωνιστών τους, ανεξαρτήτως αν αυτοί παράγουν τέτοιου είδους ηλεκτρικές 
στήλες ή αν έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν αυτές τις επιστροφές. Αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει πηγή κινδύνου και δεν πρέπει να ενθαρρύνεται.

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι οι εταιρείες δεν θα αρνούνται από τους τελικούς χρήστες 
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επιστροφές ηλεκτρικών στηλών με χημική σύνθεση ίδια με αυτές που οι ίδιοι διέθεσαν στην 
αγορά, ανεξαρτήτως αν αυτές προέρχονται από τις εγκαταστάσεις τους ή από τις εγκαταστάσεις 
των παραγωγών ηλεκτρικών στηλών ίδιας σύνθεσης.

Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την προέλευση της χρησιμοποιημένης 
ηλεκτρικής στήλης.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης, Anne Laperrouze

Τροπολογία 70
Άρθρο 7, παράγραφος 3

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.

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
μεμονωμένοι 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 
την προέλευσή τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν την ίδια χημική σύνθεση με αυτές 
που αυτοί έθεσαν μεμονωμένα στην αγορά.
Ανεξάρτητοι τρίτοι µπορούν επίσης να 
συλλέγουν ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές βιοµηχανίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του Συμβουλίου υπονοεί ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ΜΜΕ, υποχρεούνται να συγκεντρώνουν και τις ηλεκτρικές 
στήλες των ανταγωνιστών τους, ανεξαρτήτως αν αυτοί παράγουν τέτοιου είδους ηλεκτρικές 
στήλες ή αν έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν αυτές τις επιστροφές. Αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει πηγή κινδύνου και δεν πρέπει να ενθαρρύνεται. 

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι οι εταιρείες δεν θα αρνούνται από τους τελικούς χρήστες 
επιστροφές ηλεκτρικών στηλών με χημική σύνθεση ίδια με αυτές που οι ίδιοι διέθεσαν στην 
αγορά, ανεξαρτήτως αν αυτές προέρχονται από τις εγκαταστάσεις τους ή από τις εγκαταστάσεις 
των παραγωγών ηλεκτρικών στηλών ίδιας σύνθεσης.

Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την προέλευση της χρησιμοποιημένης 
ηλεκτρικής στήλης.
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Τροπολογία: Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 71
Άρθρο 7, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί χρήστες θα ενθαρρύνονται να 
επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες 
ηλεκτρικές στήλες βιομηχανίας και 
συσσωρευτές αυτοκινήτου σε συστήματα 
συλλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση μπορεί να προέλθει από ενημερωτικές εκστρατείες της μορφής που προτείνει ο 
εισηγητής. Η υποχρέωση για επιστροφή των αποβλήτων μπορεί να υπάρξει μόνο αν αυτή
προβλέπεται εκ του νόμου και η οδηγία αυτή δεν ορίζει ρητώς τέτοιου είδους υποχρέωση.

Τροπολογία: Chris Davies, Holger Krahmer

Τροπολογία 72
Άρθρο 7, παράγραφος 4 β (νέα)

4β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά 
την προμήθεια φορητών ηλεκτρικών 
στηλών, οι διανομείς είναι υπεύθυνοι για
την δωρεάν παραλαβή των 
χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών
στηλών από τους τελικούς χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή απαιτεί τη συμμετοχή των εμπορικών δικτύων στη διαδικασία παραλαβής των 
χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών. Κατά βάση, σημαίνει ότι κάθε τελικός 
χρήστης θα μπορεί να επιστρέφει τη χρησιμοποιημένη ηλεκτρική στήλη σε σημείο πώλησης 
φορητών ηλεκτρικών στηλών. Παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερων δεικτών 
επιστροφής για τις οποίοι με άλλες φορητές ηλεκτρικές στήλες.

Η διάταξη αυτή δεν αναφέρεται στις ηλεκτρικές στήλες βιομηχανικής χρήσης και τους 
συσσωρευτές αυτοκινήτων.
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Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz
Τροπολογία 73

Άρθρο 8
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.

1. 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. Στην περίπτωση 
αυτή, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα µέτρα 
σχετικά µε την εφαρµογή των µέσων αυτών.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 
αυτά:
(a) δεν παραβιάζουν τους κανόνες της
εσωτερικής αγοράς, δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό και δεν χρησιμοποιούνται ως 
μέσο αύξησης εσόδων για θέματα άσχετα
με τους στόχους της παρούσας οδηγίας,
(β) θεσπίζονται αφού προηγηθεί 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
(γ) υπόκεινται σε αιτιολόγηση που 
βασίζεται σε οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή, σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/EΚ για τα τεχνικά πρότυπα και τους 
κανονισμούς, τα σχέδια μέτρων που 
προτίθενται να λάβουν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

1) Για τις ηλεκτρικές στήλες δεν μπορεί να λειτουργήσει σύστημα απόθεσης. Είναι δεδομένο ότι 
οι καταναλωτές κρατούν τις ηλεκτρικές στήλες για πολλά χρόνια πριν τις επιστρέψουν οριστικά 
σε σημείο συλλογής. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο διοικητικό φορτίο που είναι δυσανάλογο των 
περιβαλλοντικών ωφελειών.
1a) Αποσκοπεί στο να αποτρέψει την ανάληψη μονομερούς δράσης από τα κράτη μέλη για τη 
απόκτηση εσόδων από τους καταναλωτές ηλεκτρικών στηλών. Η θέσπιση φορολογικών μέτρων
που στρεβλώνουν την τιμή των ηλεκτρικών στηλών, δεν πρέπει να επιτραπεί προς το συμφέρον 
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της εσωτερικής αγοράς και του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού στον χώρο της αγοράς.
1β) και γ) απορρέουν από την οδηγία 91/157/EΟΚ και είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση ενός αειφόρου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των μεταχειρισμένων 
ηλεκτρικών στηλών.
2) Καθορίζει τη διαδικασία βάσει της οποίας τα σχέδια μέτρων πρέπει να κοινοποιούνται στην
Επιτροπή.

Τροπολογία: Frederika Brepoels, Richard Seeber

Τροπολογία 74
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφια α και β)

α) 25% έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

α) 40% έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

β) 45% δέκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

β) 60% δέκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι συλλογής. Κατά τη δεύτερη φάση, μετά την πάροδο έξι 
ετών, είναι απαραίτητο να υπάρξει ώθηση.

Τροπολογία: Jillian Evans, Carl Schlyter

Τροπολογία 75
Άρθρο 9, παράγραφος 4, εδάφιο (α)

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,

α) µπορούν να θεσπίζονται µεταβατικές 
ρυθµίσεις, που δεν θα διαρκούν πάνω από 
36 μήνες, για την επίλυση των δυσκολιών 
που αντιµετωπίζει ένα κράτος µέλος για την 
πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 
2 οι οποίες προκύπτουν από ειδικές 
περιστάσεις γεωγραφικής φύσεως, όπως 
μεγάλος αριθμός μικρών νησιών ή 
αγροτικών και ορεινών περιοχών με μικρή 
πληθυσμιακή πυκνότητα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επανεισάγει το κείμενο της Επιτροπής.

Πρέπει να υπάρξει σαφές μέγιστο όριο στις μεταβατικές ρυθμίσεις, καθώς και καθορισμός των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτές μπορούν να εγκριθούν.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Τροπολογία 76
Άρθρο 9, παράγραφος 4, εδάφιο (β) α (νέο)

(βα) Η καταλληλότητα του στόχου 
ελάχιστης συλλογής για όλες τις 
χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές που ορίζεται στην 
παράγραφο 2(β) αναθεωρείται έξι χρόνια 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία
των κρατών μελών κατά τα προηγούμενα 
τέσσερα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν τον καθορισμό στόχου συλλογής εκπεφρασμένου σε gr/inh, για να 
υπάρχει δυνατότητα ακριβούς μετρήσεως. Ωστόσο, λόγω της τροπολογίας του Συμβουλίου που
προβλέπει τέσσερα έτη για τη συγκέντρωση στοιχείων όσον αφορά τις πωλήσεις από όλους τους 
υπόχρεους παραγωγούς πριν από τον πρώτο καθορισμό στόχου συλλογής, ο καθορισμός στόχου 
συλλογής εκπεφρασμένου σε ποσοστό επί των πωλήσεων παρέχει δυνατότητα μέτρησης του 
στόχου με επαρκές επίπεδο ακριβείας.

Ο πρώτος στόχος συλλογής 25% είναι φιλόδοξος αλλά επιτεύξιμος. Ωστόσο, εύλογο είναι να 
ληφθεί υπόψη η εμπειρία των κρατών μελών που διαθέτουν ήδη σύστημα συλλογής και 
ανακύκλωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, στη φάση της αναθεώρησης, ο δεύτερος 
στόχος πρέπει να προσαρμοστεί με την πραγματική εμπειρία που τα 25 κράτη μέλη θα 
αποκομίσουν κατά τα τέσσερα έτη εφαρμογής.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 77
Άρθρο 9, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Στην πρώτη έκθεσή της, σύμφωνα με 
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το άρθρο 19(5), η Επιτροπή προβαίνει σε
αναθεώρηση της καταλληλότητας του
στόχου ελάχιστης συλλογής για όλες τις
φορητές ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές που ορίζεται στην 
παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, 
λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των 
κρατών μελών κατά τα προηγούμενα έτη.
Αν κριθεί αναγκαίο, η έκθεση θα 
συνοδεύεται και με πρόταση αναθεώρησης 
του στόχου.

Or. en
Αιτιολόγηση

Ο πρώτος στόχος συλλογής 25%, για πολλά κράτη μέλη είναι φιλόδοξος αλλά επιτεύξιμος. 
Ωστόσο, εύλογο είναι να ληφθεί υπόψη η εμπειρία των κρατών μελών που διαθέτουν ήδη
σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, στη φάση της 
αναθεώρησης, ο δεύτερος στόχος του 45% πρέπει να προσαρμοστεί με την πραγματική εμπειρία
που τα 25 κράτη μέλη θα αποκομίσουν κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής.

Προτείνεται η αναθεώρηση αυτή να ευθυγραμμιστεί με την έκδοση της πρώτης έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 19, παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία: Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 78
Άρθρο 9, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Το αργότερο...*, η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 251 της 
Συνθήκης, για την αύξηση των στόχων 
συλλογής.

* Επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει εξαρχής να προκαταλαμβάνει ότι η αύξηση των στόχων συλλογής είναι
αναπόφευκτη.
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 79
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πληρούν, το 
αργότερο στις …*, τους στόχους
ανακύκλωσης και τις σχετικές διατάξεις του 
Τµήµατος Β του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

3. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πληρούν, το 
αργότερο στις …*, τις αποδόσεις
ανακύκλωσης και τις σχετικές διατάξεις του 
Τµήµατος Β του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

[Οριζόντια τροπολογία - αν εγκριθεί η 
έκφραση «στόχοι ανακύκλωσης» θα
τροποποιηθεί σε «αποδόσεις ανακύκλωσης»
σε ολόκληρο το κείμενο και τις τροπολογίες 
της παρούσας οδηγίας.]

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει το άρθρο 18 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Jillian Evans, Carl Schlyter

Τροπολογία 80
Άρθρο 12, παράγραφος 2

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 

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 
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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.

των υποχρεώσεων και την επίτευξη των 
στόχων του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας, µόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς 
αποδείξεις ότι η ανακύκλωση 
πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες 
ισοδύναµες προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει το κείμενο της Επιτροπής.
Οι εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων είναι ένας πολύ προβληματικός τομέας. Συχνά, οι
εξαγωγές τεκμηριώνονται από οικονομικά κριτήρια, με τη χρήση διαφορετικών προτύπων
επεξεργασίας. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους οικονομικής φύσεως εξαγωγές σε βάρος του 
περιβάλλοντος, η ανακύκλωση στη χώρα υποδοχής πρέπει να διενεργείται υπό ισοδύναμες 
συνθήκες. Ο όρος «εν γένει» είναι εξαιρετικά ασαφής και αφήνει περιθώρια για κάθε είδους
αμφισβητήσεις.

Τροπολογία: Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Τροπολογία 81
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ 
ονόµατός τους, χρηµατοδοτούν όλο το 
καθαρό κόστος που προκύπτει από: 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ 
ονόµατός τους, ή οιουδήποτε άλλου
ανεξάρτητου τρίτου μέρους που εμπλέκεται
στη συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών, 
χρηµατοδοτούν όλο το καθαρό κόστος που 
προκύπτει από:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας επιτρέπει σε ανεξάρτητα τρίτα μέρη να συλλέγουν βιομηχανικές ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές αυτοκινήτων αλλά δεν επεκτείνει την αρχή αυτή στις ευθύνες 
χρηματοδότησης.

Η τροπολογία προσπαθεί να αποτρέψει μια κατάσταση στην οποία οι παραγωγοί θα 
υποχρεούνται να καταβάλλουν υπέρογκα τέλη για τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 
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στηλών ή συσσωρευτών, σε τρίτο μέρος το οποίο δεν έχουν επιλέξει ή ζητήσει.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Frederika Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 82
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ 
ονόµατός τους, χρηµατοδοτούν όλο το 
καθαρό κόστος που προκύπτει από:

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί, άλλοι παράγοντες της αλυσίδας
τροφοδοσίας, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ 
ονόµατός τους, χρηµατοδοτούν όλο το 
καθαρό κόστος που προκύπτει από:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 7.2(β) αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από άλλους 
οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν στα συστήματα συλλογής. Στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι 
τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ ονόµατός τους, 
χρηµατοδοτούν όλο το καθαρό κόστος που προκύπτει από τη συλλογή, την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση.

Κατά συνέπεια , όταν τα κράτη μέλη ζητούν από τους διανομείς να συμμετάσχουν στα 
συστήματα συλλογής, αυτοί θα μπορούσαν να ζητήσουν οικονομική αποζημίωση για το 
περιορισμένο κόστος που προκύπτει από τη συλλογή των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 
στηλών. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα υπάρχοντα συστήματα συλλογής στο Βέλγιο και 
άλλα κράτη μέλη.

Από την άλλη, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το κόστος συλλογής να καταβάλλεται από 
εκείνους που πωλούν τις ηλεκτρικές στήλες (παραγωγοί και διανομείς), ούτως ώστε να 
αποτραπεί μια κατάσταση στην οποία το κόστος αυτό θα χρηματοδοτείται από τις τοπικές ή 
άλλες δημόσιες αρχές.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 83
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 
συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 7, 

Α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 
συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 7, 
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παράγραφοι 1 και 2, και παράγραφοι 1 και 2 (α) και (γ), και

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 7.2(β) αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από άλλους 
οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν στα συστήματα συλλογής. Στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι 
τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ ονόµατός τους, 
χρηµατοδοτούν όλο το καθαρό κόστος που προκύπτει από τη συλλογή, την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση.

Κατά συνέπεια, όταν τα κράτη μέλη ζητούν από τους διανομείς να συμμετάσχουν στα συστήματα 
συλλογής, αυτοί θα μπορούσαν να ζητήσουν οικονομική αποζημίωση για το περιορισμένο 
κόστος που προκύπτει από τη συλλογή των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών. Αυτό μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο τα υπάρχοντα συστήματα συλλογής στο Βέλγιο και άλλα κράτη μέλη.

Από την άλλη, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το κόστος συλλογής να καταβάλλεται από 
εκείνους που πωλούν τις ηλεκτρικές στήλες (παραγωγοί και διανομείς), ούτως ώστε να 
αποτραπεί μια κατάσταση στην οποία το κόστος αυτό θα χρηματοδοτείται από τις τοπικές ή 
άλλες δημόσιες αρχές.

Είναι απαραίτητο να αναληφθούν εκστρατείες δημόσιας πληροφόρησης για να διασφαλιστεί η 
επιτυχία των συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης και να αποτραπεί η απόρριψη των 
ηλεκτρικών στηλών από τους χρήστες στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

Τροπολογία: Jillian Evans, Carl Schlyter

Τροπολογία 84
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο (α) 

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

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·

(aa) Εκστρατείες δημόσιας πληροφόρησης 
σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και 
ανακύκλωση όλων των χρησιμοποιημένων 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών· και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αναληφθούν εκστρατείες δημόσιας πληροφόρησης για να διασφαλιστεί η 
επιτυχία των συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης και να αποτραπεί η απόρριψη των 
ηλεκτρικών στηλών από τους χρήστες στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι οι παραγωγοί πρέπει να καταβάλουν το κόστος των εκστρατειών δημόσιας
πληροφόρησης. 

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 85
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο (β) α (νέο)

(βα) Εκστρατείες δημόσιας πληροφόρησης 
σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και 
ανακύκλωση όλων των χρησιμοποιημένων 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 7.2(β) αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από άλλους 
οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν στα συστήματα συλλογής. Στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι 
τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ ονόµατός τους, 
χρηµατοδοτούν όλο το καθαρό κόστος που προκύπτει από τη συλλογή, την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση.

Κατά συνέπεια, όταν τα κράτη μέλη ζητούν από τους διανομείς να συμμετάσχουν στα συστήματα 
συλλογής, αυτοί θα μπορούσαν να ζητήσουν οικονομική αποζημίωση για το περιορισμένο 
κόστος που προκύπτει από τη συλλογή των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών. Αυτό μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο τα υπάρχοντα συστήματα συλλογής στο Βέλγιο και άλλα κράτη μέλη.

Από την άλλη, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το κόστος συλλογής να καταβάλλεται από 
εκείνους που πωλούν τις ηλεκτρικές στήλες (παραγωγοί και διανομείς), ούτως ώστε να 
αποτραπεί μια κατάσταση στην οποία το κόστος αυτό θα χρηματοδοτείται από τις τοπικές ή 
άλλες δημόσιες αρχές.

Είναι απαραίτητο να αναληφθούν εκστρατείες δημόσιας πληροφόρησης για να διασφαλιστεί η 
επιτυχία των συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης και να αποτραπεί η απόρριψη των 
ηλεκτρικών στηλών από τους χρήστες στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 86
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι 
παραγωγοί φορητών ηλεκτρικών στηλών, ή
τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματος τους,
πληρούν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με 
τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 87
Άρθρο 13, παράγραφος 2 β (νέα)

2β. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
παραγωγούς, όταν διαθέτουν προς πώληση 
νέα προϊόντα, να επιδεικνύουν το κόστος
που προκύπτει για τη συλλογή, επεξεργασία
και ανακύκλωση. Οι παραγωγοί που
αξιοποιούν τη διάταξη αυτή διασφαλίζουν
ότι το αναγραφόμενο κόστος δεν 
υπερβαίνει το πραγματικό ανακύψαν
κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί στους παραγωγούς δυνατότητα να εισπράττουν τουλάχιστον μέρος 
του κόστους για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθόσον δεν είναι οι μοναδικοί φορείς που
επωφελούνται από την πώληση ηλεκτρικών στηλών. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω ενός διαφανούς 
συστήματος χωριστής τιμολόγησης.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 88
Άρθρο 13, παράγραφος 3 

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

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
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στους τελικούς χρήστες κατά την πώληση 
νέων φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών.

εισπράττουν το κόστος συλλογής, 
επεξεργασίας και ανακύκλωσης, αλλά το 
κόστος αυτό δεν εμφανίζεται χωριστά κατά 
την πώληση νέων φορητών ηλεκτρικών 
στηλών στον τελικό χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες, πρέπει να περιληφθεί και ένας 
αποτελεσματικός και διαφανής μηχανισμός χρηματοδότησης, που θα παρέχει δυνατότητα
περιβαλλοντικώς χρηστής, αποτελεσματικής από απόψεως κόστους και οικονομικώς δίκαιης 
υλοποίησης των στόχων της οδηγίας. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, τα αποτελέσματα θα είναι τα εξής: 
(1) χαμηλή απόδοση που θα οδηγήσει σε αύξηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, καθόσον 
περισσότερες ηλεκτρικές στήλες θα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής· (2)
βαρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα οφείλονται στις ανεπάρκειες της υποδομής 
συλλογής ηλεκτρικών στηλών (π.χ. κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές από τη μεταφορά 
ηλεκτρικών στηλών και έλλειψη εξοικονομήσεων κλίμακος για τον έλεγχο τους).

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 89
Άρθρο 13, παράγραφος 3 

3. Το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης δεν επιδεικνύεται χωριστά 
στους τελικούς χρήστες κατά την πώληση 
νέων φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
επιτρέπεται στους παραγωγούς να 
εισπράττουν το κόστος συλλογής, 
επεξεργασίας και ανακύκλωσης, αλλά το 
κόστος αυτό δεν εμφανίζεται χωριστά κατά 
την πώληση νέων φορητών ηλεκτρικών 
στηλών στον τελικό χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες, πρέπει να περιληφθεί και ένας 
αποτελεσματικός και διαφανής μηχανισμός χρηματοδότησης, που θα παρέχει δυνατότητα
περιβαλλοντικώς χρηστής, αποτελεσματικής από απόψεως κόστους και οικονομικώς δίκαιης 
υλοποίησης των στόχων της οδηγίας. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, τα αποτελέσματα θα είναι τα εξής: 
(1) χαμηλή απόδοση που θα οδηγήσει σε αύξηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, καθόσον 
περισσότερες ηλεκτρικές στήλες θα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής· (2)
βαρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα οφείλονται στις ανεπάρκειες της υποδομής 
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συλλογής ηλεκτρικών στηλών (π.χ. κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές από τη μεταφορά 
ηλεκτρικών στηλών και έλλειψη εξοικονομήσεων κλίμακος για τον έλεγχο τους). Κατά συνέπεια,
προτείνεται οι παραγωγοί να έχουν δυνατότητα είσπραξης του κόστους που καταβάλλουν στην 
αλυσίδα διανομής.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Τροπολογία 90
Άρθρο 14

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε 
παραγωγός να καταχωρίζεται.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε 
παραγωγός να καταχωρίζεται.

Οι παραγωγοί φορητών ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών κοινοποιούν τη 
μέθοδο, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων επεξεργασίας, ανακύκλωσης
και διάθεσης των χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, που
συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις 
συλλογής που δημιουργούνται με βάση το 
άρθρο 7(1)(a).
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι 
παραγωγοί φορητών ηλεκτρικών στηλών, ή 
τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματος τους, 
πληρούν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με 
τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επιτυχία της οδηγίας είναι σημαντικό όλοι οι παραγωγοί να είναι καταγεγραμμένοι.

Οι παραγωγοί φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κοινοποιούν τη μέθοδο, είτε 
μεμονωμένα είτε από κοινού, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων επεξεργασίας, 
ανακύκλωσης και διάθεσης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, που 
συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις συλλογής που δημιουργούνται με βάση το άρθρο 7(1)(a). 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι παραγωγοί 
φορητών ηλεκτρικών στηλών, ή τρίτοι που ενεργούν εξ ονόματος τους, πληρούν τις 
υποχρεώσεις τους ανάλογα με τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά.
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Τροπολογία: Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Τροπολογία 91
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ 
ονόµατός τους, χρηµατοδοτούν όλο το 
καθαρό κόστος που προκύπτει από: 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν εξ 
ονόµατός τους, ή οποιοσδήποτε 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος που εμπλέκεται 
στη συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών,
χρηματοδοτούν όλο το καθαρό κόστος που 
προκύπτει από:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας επιτρέπει σε ανεξάρτητα τρίτα μέρη να συλλέγουν βιομηχανικές ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές αυτοκινήτων αλλά δεν επεκτείνει την αρχή αυτή στις ευθύνες 
χρηματοδότησης. Η τροπολογία προσπαθεί να αποτρέψει μια κατάσταση στην οποία οι 
παραγωγοί θα υποχρεούνται να καταβάλλουν υπέρογκα τέλη για τη συλλογή χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, σε τρίτο μέρος το οποίο δεν έχουν επιλέξει ή ζητήσει.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 92
Άρθρο 17, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διανομείς φορητών ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών ενημερώνουν τους τελικούς 
χρήστες σχετικά με τη δυνατότητα
απόθεσης των χρησιμοποιημένων φορητών 
ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών στα 
σημεία πώλησής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 7, παράγραφος 1.
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ

Τροπολογία 93
Άρθρο 20, παράγραφος 3

3. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον 
απαιτείται, από προτάσεις αναθεώρησης 
των σχετικών διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

3. Η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις 
αναθεώρησης της οδηγίας, με σκοπό τη 
θέσπιση απαγόρευσης χρήσης καδμίου 
στις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να στοχεύει στην απαγόρευση 
της χρήσης καδμίου.

Τροπολογία: Caroline Jackson, Anja Weisgerber, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 94
Άρθρο 23, παράγραφος 1

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.

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία 
µέχρι τις …***.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας στις νομοθεσίες των κρατών μελών πρέπει να καθοριστεί 
και να μην αφεθεί ανοιχτή, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και στα 25 κράτη μέλη.

Τροπολογία: Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger Krahmer

Τροπολογία 95
Παράρτημα II α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIa
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 5 
1. Συσκευές των οποίων οι ηλεκτρικές 
στήλες είναι κολλημένες, 
ηλεκτροσυγκολλημένες ή με άλλο τρόπο
μόνιμα ενωμένες σε τερματικά 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιβαλλόμενη συνέχεια της τροφοδοσίας 
ρεύματος για βιομηχανική χρήση και για 
τη διατήρηση της μνήμης και των 
λειτουργιών αποθήκευσης δεδομένων σε
τεχνολογίες της πληροφορίας και τον 
εξοπλισμό επιχειρήσεων, όπου η χρήση 
των ηλεκτρικών στηλών και των 
συσσωρευτών που αναφέρεται στο 
Παράρτημα I είναι τεχνικώς απαραίτητη.
2. Κυψέλες αναφοράς σε επιστημονικό και 
επαγγελματικό εξοπλισμό και ηλεκτρικές 
στήλες και συσσωρευτές που 
τοποθετούνται σε ιατρικά μηχανήματα που 
είναι σχεδιασμένα για τη διατήρηση 
ζωτικών λειτουργιών και για βηματοδότες 
καρδιάς, όπου η αδιατάρακτη λειτουργία 
έχει ζωτική σημασία και όπου η 
απομάκρυνση των ηλεκτρικών στηλών και 
των συσσωρευτών μπορεί να γίνει μόνο 
από εξειδικευμένο προσωπικό.
3. Φορητές συσκευές, όπου η 
αντικατάσταση των ηλεκτρικών στηλών 
από μη εξειδικευμένο προσωπικό θα 
μπορούσε να ενέχει κινδύνους για την 
ασφάλεια του χρήστη ή θα μπορούσε να 
επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής, και 
επαγγελματικός εξοπλισμός που 
προορίζεται για χρήση σε εξαιρετικά 
ευαίσθητο περιβάλλον, επί παραδείγματι, 
παρουσία πτητικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει την έννοια της διευκόλυνσης της δυνατότητας απομάκρυνσης.

Οι διατάξεις ευθυγραμμίζονται με το άρθρο 4 της οδηγίας ΑΗΗΕ και μεταφέρουν το άρθρο 5
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της οδηγίας 1991/157 για τις ηλεκτρικές στήλες.

Επανεισάγει την τροπολογία 92 επί του άρθρου 5, παράγραφος 1 a (νέα) της πρώτης 
οιανάγνωσης.

Τροπολογία: Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ

Τροπολογία 96
Παράρτημα III, μέρος B, εδάφιο 3, εισαγωγικό μέρος

Οι διαδικασίες ανακύκλωσης επιτυγχάνουν 
τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους 
ανακύκλωσης:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες ανακύκλωσης επιτυγχάνουν 
τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους 
ανακύκλωσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευθύνη διασφάλισης της επίτευξης των στόχων.


