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PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

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

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, και με την 
κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5694/5/2005 – C6-0268/2005), 

– έχοντας υπό τη θέση του από την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0723)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251(2) της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
πρώτη αιτιολογική αναφορά

Έχοντας υπόψη : τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, και το 
άρθρο 95, παράγραφος 1 σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 4 , 5 και 18 της παρούσας 
οδηγίας,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1,

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος της οδηγίας είναι να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των απορριπτόμενων ηλεκτρικών στηλών, κατά συνέπεια μοναδική νομική βάση πρέπει να είναι 

  
1 EE C 104, 30.4.2004, σ. 355.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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το περιβάλλον. Τούτο συμφωνεί και με τη (μη δεσμευτική) γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 
στην υπόθεση C-178/03 της 26ης Μαΐου 2005 (Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
σχετικά με τη νομική βάση του κανονισμού PIC), στην οποία διαπιστώνεται ότι αποκλείεται 
διπλή νομική βάση σε περίπτωση που οι σχετικές καθοριζόμενες διαδικασίες είναι ασύμβατες 
μεταξύ τους και ένα νομοθετικό μέτρο έχει πτυχές που αφορούν τόσο το περιβάλλον όσο και την 
εσωτερική αγορά και η νομική πράξη πρέπει να στηρίζεται σε μία νομική βάση, εκείνη που 
απαιτείται για τον πρωταρχικό σκοπό ή το κύριο συστατικό στοιχείο της. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Είναι ευκταίο να εναρμονισθούν τα 
εθνικά μέτρα που αφορούν τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών. Ο πρωταρχικός στόχος της 
παρούσας οδηγίας είναι να μειώσει στο 
ελάχιστο την αρνητική επίπτωση των 
ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών 
και των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών στο περιβάλλον, 
συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην 
προστασία, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ως εκ 
τούτου, η νομική βάση είναι το άρθρο 175, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης. Καλόν είναι, 
ωστόσο, να ληφθούν μέτρα σε κοινοτικό 
επίπεδο βάσει του άρθρου 95, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
εναρμόνιση των προδιαγραφών περί 
περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα και 
επισήμανσης των ηλεκτρικών στηλών και 
των συσσωρευτών, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να αποφεύγονται 
οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός 
της Κοινότητας.

(1) Είναι ευκταίο να εναρμονισθούν τα 
εθνικά μέτρα που αφορούν τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών. Ο πρωταρχικός στόχος της 
παρούσας οδηγίας είναι να μειώσει στο 
ελάχιστο την αρνητική επίπτωση των 
ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών 
και των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών στο περιβάλλον, 
συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην 
προστασία, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ως εκ
τούτου, η νομική βάση είναι το άρθρο 175, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης. 

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος της οδηγίας είναι να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των απορριπτόμενων ηλεκτρικών στηλών, κατά συνέπεια μοναδική νομική βάση πρέπει να είναι 
το περιβάλλον. Τούτο συμφωνεί και με τη (μη δεσμευτική) γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 
στην υπόθεση C-178/03 της 26ης Μαΐου 2005 (Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
σχετικά με τη νομική βάση του κανονισμού PIC), στην οποία διαπιστώνεται ότι αποκλείεται 
διπλή νομική βάση σε περίπτωση που οι σχετικές καθοριζόμενες διαδικασίες είναι ασύμβατες 



PR\579597EL.doc 7/31 PE 362.634v01-00

EL

μεταξύ τους και ένα νομοθετικό μέτρο έχει πτυχές που αφορούν τόσο το περιβάλλον όσο και την 
εσωτερική αγορά και η νομική πράξη πρέπει να στηρίζεται σε μία νομική βάση, εκείνη που 
απαιτείται για τον πρωταρχικό σκοπό ή το κύριο συστατικό στοιχείο της. 

Τροπολογία 3
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 
χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα, 
όπως ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα, 
αναπηρικές καρέκλες, δίκυκλα, οχήματα 
αεροδρομίων και αυτόματα οχήματα 

διαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση

Δεν βοηθά η παράθεση παραδειγμάτων χρήσεων των ηλεκτρικών στηλών στον ορισμό τους ως 
βιομηχανικών. Ο ορισμός των βιομηχανικών ηλεκτρικών στηλών πρέπει να είναι ρητός και να 
μην περιλαμβάνεται σε αιτιολογική σκέψη. Επιπλέον, πολλά από τα παρατιθέμενα 
παραδείγματα δεν εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 3. Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι 
παραπλανητική και πρέπει συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και οι 
φορητοί συσσωρευτές περιλαμβάνουν τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
σφραγισμένου τύπου που ένα πρόσωπο 
μέσης διάπλασης μπορεί να μεταφέρει με 
τα χέρια χωρίς δυσκολία και δεν 
αποτελούν ηλεκτρικές στήλες ή 
συσσωρευτές μηχανοκινήτων οχημάτων 
ούτε ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές 
βιομηχανίας. Περιλαμβάνουν τις 
ηλεκτρικές στήλες ενός στοιχείου (όπως 
στήλες ΑΑ και ΑΑΑ) και τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές που 
χρησιμοποιούνται από καταναλωτές ή 
από επαγγελματίες σε κινητά τηλέφωνα, 
φορητούς υπολογιστές, ασύρματα 
ηλεκτρικά εργαλεία, παιχνίδια και 
οικιακές συσκευές, όπως ηλεκτρικές 
οδοντόβουρτσες και ξυριστικές μηχανές 
και φορητές ηλεκτρικές σκούπες 
(περιλαμβάνεται και ο ανάλογος 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε 
σχολεία, καταστήματα, εστιατόρια, 
αερολιμένες, γραφεία ή νοσοκομεία) 
καθώς και κάθε ηλεκτρική στήλη την 
οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές σε συνήθεις οικιακές 

διαγράφεται
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εφαρμογές.

Αιτιολόγηση

Δεν βοηθά η παράθεση παραδειγμάτων χρήσεων των ηλεκτρικών στηλών στον ορισμό τους ως 
βιομηχανικών. Ο ορισμός των βιομηχανικών ηλεκτρικών στηλών πρέπει να είναι ρητός και να 
μην περιλαμβάνεται σε αιτιολογική σκέψη. Επιπλέον, πολλά από τα παρατιθέμενα 
παραδείγματα δεν εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 3. Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι 
παραπλανητική και πρέπει συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 5
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 άλλες 
κηπουρικές δραστηριότητες.

(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 τις εξαιρέσεις από την 
απαγόρευση υδραργύρου και του καδμίου 
η οποία χορηγείται στις ηλεκτρικές στήλες 
και τους συσσωρευτές, προκειμένου μα 
περιορίζεται περαιτέρω ο κατάλογος των 
εξαιρέσεων σε περίπτωση που η χρήση 
υδραργύρου και/ή καδμίου στις 
εφαρμογές αυτές μπορεί να αποφευχθεί 
λόγω της εμφάνισης εναλλακτικών 
λύσεων στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά μέρους της τροπολογίας 23 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.
Οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση του υδραργύρου και του καδμίου θα πρέπει να καταργούνται 
όταν εμφανίζονται νέες εναλλακτικές λύσεις.
Δεν βοηθά η παράθεση παραδειγμάτων ασύρματων εργαλείων για τον ορισμό τους. Ο ορισμός 
του άρθρου 3 της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι ρητός όχι  να περιλαμβάνεται σε 
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αιτιολογική σκέψη. 

Τροπολογία 6
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. Υπό ορισμένες, εν 
τούτοις, περιστάσεις, θα πρέπει να 
δικαιολογείται η εφαρμογή ενός κανόνα 
de minimis στους μικρούς παραγωγούς.

(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. 

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα a de minimis για τους μικροπαραγωγούς θα προσφέρει ένα "παραθυράκι" στους 
λάθρα επωφελούμενους και θα διακυβεύσει την αξιοπιστία των εθνικών συστημάτων. Όλοι οι 
συμμετέχοντες στην αλυσίδα πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους.

Τροπολογία 7
αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

(18α) Οι τελικοί χρήστες πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι επίσης για τη 
χωρητικότητα των ηλεκτρικών στηλών 
που αγοράζουν προκειμένου να μπορούν 
να κάνουν τις επιλογές τους με την 
απαιτούμενη ενημέρωση.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 5 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση, που είχε γίνει δεκτή από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2005)378).
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Οι μη επαναφορτίσιμες στήλες ποικίλλουν σημαντικά στην τιμή τους, μεταξύ άλλων λόγω 
διαφορετικής χωρητικότητας. Σχετικά με την απόδοση των μη επαναφορτίσιμων ηλεκτρικών 
στηλών προβάλλονται κάθε είδους ισχυρισμοί. Και ενώ για τις μη επαναφορτίσιμες ηλεκτρικές 
στήλες η χωρητικότητα είναι δεδομένη, τούτο δεν ισχύει για τις μη επαναφορτίσιμες. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σαφής και καθαρή ενημέρωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τη χωρητικότητα όλων των ηλεκτρικών στηλών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 1

Θέμα Στόχος
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει :

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

Η παρούσα οδηγία έχει σκοπό, ως πρώτη 
προτεραιότητα, την πρόληψη της χρήσης 
βαρέων μετάλλων σε ηλεκτρικές στήλες 
και συσσωρευτές και επιπλέον για τη 
συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και 
διάθεση όλων των αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, προκειμένου να 
αποφεύγεται η διάθεση ηλεκτρικών 
στηλών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
και να ανακυκλώνονται οι χρήσιμες 
ουσίες.
Επιδιώκει επίσης να βελτιώσει την 
περιβαλλοντική συμπεριφορά των στηλών 
και συσσωρευτών καθώς και τις 
δραστηριότητες όλων των φορέων 
εκμετάλλευσης που εμπλέκονται στον 
κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως είναι 
παραγωγοί, διανομείς και καταναλωτές, 
και ιδίως εκείνων των φορέων 
εκμετάλλευσης που συμμετέχουν άμεσα 
στην επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών.

2) ειδικούς κανόνες για τη συλλογή, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση 
των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, οι οποίοι συμπληρώνουν 
τη σχετική κοινοτική νομοθεσία για τα 
απόβλητα.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των τροπολογιών 7 και 8 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.
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Στόχος της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες είναι κατά πρώτο λόγο η πρόληψη βαρέων 
μετάλλων στις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές. Το κάδμιο, ο υδράργυρος και ο 
μόλυβδος έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Ως δεύτερη 
προτεραιότητα, η παρούσα οδηγία πρέπει να προωθεί και να εναρμονίζει τη συλλογή και την 
ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών.

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, σημείο 3 

3) «φορητή ηλεκτρική στήλη ή 
συσσωρευτής» : κάθε ηλεκτρική στήλη ή 
συσσωρευτής :

3) «φορητή ηλεκτρική στήλη ή 
συσσωρευτής» : κάθε ηλεκτρική στήλη, 
στοιχείο κουμπί, συστοιχία ή 
συσσωρευτής :

(α) που είναι σφραγισμένη, και (α) που είναι σφραγισμένη, και

(β) χειρομεταφερόμενη, και (β) βάρους κάτω του ενός χιλιόγραμμου,
και

(γ) δεν είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή 
συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε 
ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής 
αυτοκινήτων, «στοιχεία – κουμπιά» :

(γ) χρησιμοποιείται ή προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΑ και ΙΒ 
της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ή σε άλλες 
εφαρμογές από καταναλωτές ή από 
επαγγελματίες χρήστες·

Αιτιολόγηση

Οι συστοιχίες και τα στοιχεία κουμπιά πρέπει να συμπεριληφθούν ρητώς στον ορισμό των 
φορητών στηλών προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψή τους από τις απαιτήσεις συλλογής και 
επεξεργασίας. Ο ως άνω ορισμός έχει μεγαλύτερη σαφήνεια εάν παραπέμπει στην εν ισχύι 
οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το βάρος που λαμβάνεται 
κανονικά ως ειδοποιός διαφορά των φορητών από τις άλλες στήλες θα πρέπει να δίνεται στον 
ορισμό προκειμένου να αποφευχθεί η ασάφεια.

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, σημείο 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”: ηλεκτρική στήλη ή 
συσσωρευτής που χρησιμοποιείται ή 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς, 
π.χ. ως εφεδρική μονάδα ή κινητήρια 
δύναμη, που δεν είναι "φορητή ηλεκτρική 
στήλη ή συσσωρευτής" όπως ορίζονται 
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στο άρθρο 3, σημείο 4·

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 85 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.
Για να αποφεύγεται κενό ή αλληλεπικάλυψη μεταξύ ορισμών πρέπει να καθίσταται σαφές ότι 
μία ηλεκτρική στήλη βιομηχανίας δεν είναι φορητή ηλεκτρική στήλη.

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, σημείο 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 σκοπό, εκτός από την ανάκτηση 
ενέργειας, η οποία συνίσταται στη χρήση 
καυσίμων αποβλήτων ως μέσων 
παραγωγής ενέργειας με άμεση καύση με 
ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με 
ανάκτηση της θερμότητας.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 18 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Συνέπεια προς τον ορισμό της ανακύκλωσης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3(ε) της οδηγίας 
για τα απόβλητα.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, σημείο 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 συμβάσεις, 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 συμβάσεις:
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(α) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικές 
στήλες ή συσσωρευτές με το εμπορικό του 
σήμα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
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 παραγωγός.
(δ) εισάγει ή εξάγει ηλεκτρικές στήλες, 
συσσωρευτές ή συσκευές σε 
επαγγελματική βάση στην κοινοτική 
αγορά.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 20 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Ο ορισμός του παραγωγού έχει επιπτώσεις όσον αφορά την ευθύνη. Σύμφωνα με το άρθρο 3(ι) 
της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι παραγωγοί 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι υπεύθυνοι για τις ενσωματωμένες ηλεκτρικές 
στήλες. Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών φέρουν ευθύνη μετά την αφαίρεση των ηλεκτρικών 
στηλών. Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ(Ι), τρίτη περίπτωση, οι ηλεκτρικές στήλες θα πρέπει να 
αφαιρούνται από τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με ευθύνη του 
παραγωγού της συσκευής. Από το σημεία αυτό, η ευθύνη μεταφέρεται στον παραγωγό των 
ηλεκτρικών στηλών, εφόσον αυτός μπορεί να προσδιοριστεί. Θα πρέπει να αποφευχθεί το 
φαινόμενο, να είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι για τις ηλεκτρικές στήλες ο παραγωγός της συσκευής 
και ο παραγωγός της ηλεκτρικής στήλης, που θα προκαλούσε προβλήματα στην πράξη. 

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, παρ. 16 α (νέα)

16α) «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 
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συσσωρευτών στον τελικό χρήστη στο 
ίδιο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του 
εν λόγω ημερολογιακού έτους και των δύο 
προηγούμενων ημερολογιακών ετών.

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό συλλογής πρέπει να ορίζεται στο παρόν άρθρο και όχι σε εκείνο σχετικά με τους 
στόχους συλλογής, και επομένως το σχετικό κείμενο μεταφέρεται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 14
Άρθρο 3, παρ. 16 β (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστεί ο "κλειστός βρόχος", προκειμένου να αποσαφηνιστεί η τροπολογία στο 
παράρτημα ΙΙΙΒ σχετικά με τις διεργασίες ανακύκλωσης.

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β) των φορητών ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε 
συσκευές, που περιέχουν άνω του 0,002% 
κάδμιο κατά βάρος.

(β) όλων των ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε 
συσκευές, που περιέχουν άνω του 0,002% 
κάδμιο κατά βάρος· και

Αιτιολόγηση

Επαναφορά μέρους της τροπολογίας 23 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Το κάδμιο και ο μόλυβδος απομακρύνονται από τα υπάρχοντα προϊόντα (παλιοσίδερα 
αυτοκινήτων, απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, PVC, πλαστικά, κλπ.). 
Επίσης, θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση των βλαβερών αυτών ουσιών. Επιπλέον, υπάρχει μία 
σαφής τάση οι ηλεκτρικές στήλες υδριδίου νικελίου μετάλλου και ιόντων λιθίου να 
αντικαθιστούν τις ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδμίου (NiCd). Ακόμη και οι κατασκευαστές 
ηλεκτρικών στηλών NiCd προωθούν τις ηλεκτρικές στήλες NiMH και Li-ion ως υποκατάστατα 
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των ηλεκτρικών στηλών NiCd, και στις ιατρικές εφαρμογές, το φωτισμό έκτακτης ανάγκης και 
τα ασύρματα εργαλεία. Η απαγόρευση των ηλεκτρικών στηλών NiCd είναι δικαιολογημένη. 
Αυτή η απαγόρευση θα συμβάλει στην πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων και της ρύπανσης 
που προξενεί το κάδμιο.

Τροπολογία 16
Άρθρο 4, παράγραφος 1, περίπτωση β α) (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Επαναφορά μέρους των τροπολογιών 23 και 82 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.
Το κάδμιο και ο μόλυβδος απομακρύνονται από τα υπάρχοντα προϊόντα (παλιοσίδερα 
αυτοκινήτων, απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, PVC, πλαστικά, κλπ.). 
Επίσης, θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση των βλαβερών αυτών ουσιών. Η απαγόρευση του 
μολύβδου δεν αφορά τις ηλεκτρικές στήλες των αυτοκινήτων ή για βιομηχανική χρήση, διότι με 
τα υπάρχοντα συστήματα μπορεί να συλλέγεται σχεδόν το 100% των ηλεκτρικών αυτών στηλών.

Τροπολογία 17
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, 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 
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2000/53/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση

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 18
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. Με βάση πρόταση της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναθεωρούν τις εξαιρέσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3, υπό 
το φως της τεχνικής προόδου, 
προκειμένου να περιορίσουν περαιτέρω 
τον κατάλογο των εξαιρέσεων αυτών, αν 
η χρήση υδραργύρου, καδμίου και/ή 
μολύβδου στις εφαρμογές αυτές έχει 
καταστεί αποφευκτή λόγω της 
παρουσίασης εναλλακτικών λύσεων στην 
αγορά.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά μέρους της τροπολογίας 23 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Όπου είναι δυνατόν, η χρήση υδραργύρου, καδμίου και μολύβδου θα πρέπει να περιοριστεί 
περαιτέρω, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις και η ρύπανση από τις 
επικίνδυνες αυτές ουσίες.

Τροπολογία 19
Άρθρο 4α (νέο)

Άρθρο 4α
Αυξημένες περιβαλλοντικές επιδόσεις

Τα κράτη μέλη προωθούν την έρευνα και 
ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να 
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βελτιώσουν τις συνολικές 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους και 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εμπορική 
διάθεση ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν μικρότερες 
ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ή που 
περιέχουν λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, 
ιδίως ως υποκατάστατα του υδραργύρου, 
του καδμίου και του μολύβδου.
Τα κράτη μέλη προωθούν την έρευνα και 
ανάπτυξη τεχνολογίας στους ανωτέρω 
τομείς, για την προώθηση των ανωτέρω 
στόχων.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 24 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση, για την επίτευξη του στόχου 
για καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις των ηλεκτρικών στηλών.

Τροπολογία 20
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.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 27 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για 
ηλεκτρικές στήλες των οποίων επιτρέπονται η εμπορία και η διάθεση.  Το κάδμιο και ο 
υδράργυρος από τις ηλεκτρικές στήλες που θα απαγορευθούν με την παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διατεθούν οριστικά.
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Τροπολογία 21
Άρθρο 7, παράγραφος 1, σημεία (α) και (α α) (νέο)

(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,

(αα) διασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες 
παραδίδουν τις χρησιμοποιημένες 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές τους 
στις εγκαταστάσεις συλλογής που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των τροπολογιών 28 και 29 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Η συλλογή αρχίζει με την παράδοση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών εκ μέρους 
των τελικών χρηστών.

Τροπολογία 22
Άρθρο 7, παράγραφος 4 α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 47 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση, που είχε γίνει δεκτή από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2005)378).

Προκειμένου να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό συλλογής, πρέπει να υποχρεούνται οι 
καταναλωτές να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες βιομηχανικής χρήσης και 
αυτοκινήτου. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, ενδεχομένως σε συντονισμό
με τις πολιτικές των τοπικών αρχών, με ενημερωτικά φυλλάδια, προκειμένου να επιτευχθούν 
υψηλά ποσοστά συλλογής. Η συγκεκριμένη απαίτηση συμπληρώνει την υποχρέωση αποδοχής 
που επιβάλλεται στους παραγωγούς.

Τροπολογία 23
Άρθρο 9, παράγραφος 1
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1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, το «ποσοστό συλλογής» για ένα 
δεδομένο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια 
δεδομένου ημερολογιακού έτους, νοείται 
ως η εκατοστιαία τιμή του λόγου του 
βάρους των αποβλήτων από φορητές 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που 
συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 1, κατ’ αυτό το 
ημερολογιακό έτος, ως προς τις μέσες 
ετήσιες πωλήσεις εκπεφρασμένες κατά 
βάρος φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στον τελικό χρήστη στο 
ίδιο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του 
εν λόγω ημερολογιακού έτους και των δύο 
προηγούμενων ημερολογιακών ετών. Τα 
κράτη μέλη υπολογίζουν, για πρώτη φορά, 
το ποσοστό συλλογής, μετά το πέρας του 
έκτου πλήρους ημερολογιακού έτους από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν, για πρώτη 
φορά, το ποσοστό συλλογής, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 16α του άρθρου 
3, μετά το πέρας του τέταρτου πλήρους 
ημερολογιακού έτους από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 34 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.
Το ποσοστό συλλογής δεν πρέπει να ορίζεται στο παρόν άρθρο, και επομένως το σχετικό 
κείμενο μεταφέρεται ως ορισμός στο άρθρο 3.

Τροπολογία 24
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχεία (α) και (β)

(α) 25% έως ...*· (α) 50% έως ...*·
(β) 45% έως ...**·

______
* Έξη έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
** Δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

(β) 60% έως ...**·

______
* Έξη έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
** Δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 34 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να καθοριστούν 
περισσότερο φιλόδοξοι στόχοι συλλογής, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες 
ανακύκλωσης και ανάκτησης των υλικών των ηλεκτρικών στηλών και να αποφευχθεί η 
απόρριψη των υλικών αυτών στο περιβάλλον.
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Τροπολογία 25
Άρθρο 9, παράγραφος 4

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

4. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
21, παράγραφος 2, εφαρμόζεται κοινή 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς 
χρήστες μέχρι τις ….*

(α) μπορούν να θεσπίζονται μεταβατικές 
ρυθμίσεις για την επίλυση των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος για 
την πλήρωση των απαιτήσεων της 
παραγράφου 2 οι οποίες προκύπτουν από 
ειδικές περιστάσεις εθνικής φύσεως,
(β) εφαρμόζεται κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες 
μέχρι τις ….

____
* Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

____
* Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 34 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση. Η αδικαιολόγητη εξαίρεση 
εκ μέρους του Συμβουλίου πρέπει να απαλειφθεί. Δεδομένου ότι ο στόχος τίθεται ως ποσοστό 
και όχι ως βάρος, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επικαλούνται πλέον εθνικούς λόγους.

Τροπολογία 26
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.
___
* Οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 34 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση. Οι στόχοι συλλογής πρέπει 
να βελτιωθούν, προκειμένου να αποφευχθεί περισσότερο η ανεξέλεγκτη διάθεση ηλεκτρικών 
στηλών στο περιβάλλον.

Τροπολογία 27
Άρθρο 10, παράγραφος 1

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

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

(α) οι παραγωγοί, ή τρίτοι θεσπίζουν 
συστήματα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές για να εξασφαλίζουν 
την επεξεργασία και την ανακύκλωση των 
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, και

(α) οι παραγωγοί, ή τρίτοι θεσπίζουν 
συστήματα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές προστασίας της 
υγείας και του περιβάλλοντος, για να 
εξασφαλίζουν την επεξεργασία και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, και

(β) όλες οι ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές που είναι δυνατό να 
αναγνωρισθούν και συλλέγονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7, υφίστανται επεξεργασία και 
ανακύκλωση μέσω των εν λόγω 
συστημάτων.

(β) όλες οι ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές που είναι δυνατό να 
αναγνωρισθούν και συλλέγονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7, υφίστανται επεξεργασία και 
ανακύκλωση μέσω των εν λόγω 
συστημάτων και συμμορφώνονται 
τουλάχιστον στην κοινοτική νομοθεσία 
ιδιαίτερα όσον αφορά την υγιεινή, την 
ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων..

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη, να διαθέτουν τις 
φορητές ηλεκτρικές στήλες ή τους 
συσσωρευτές που συλλέγονται και 
περιέχουν κάδμιο, υδράργυρο ή μόλυβδο 
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε 
υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους ως 
τμήμα στρατηγικού σχεδίου για τη 
σταδιακή εξάλειψη των βαρέων μετάλλων 
ή εφόσον δεν υπάρχει βιώσιμη τελική 
αγορά. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν το 
σχέδιο των μέτρων στην Επιτροπή 
σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών.

___

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη, να διαθέτουν τις 
φορητές ηλεκτρικές στήλες ή τους 
συσσωρευτές που συλλέγονται και 
περιέχουν κάδμιο, υδράργυρο ή μόλυβδο 
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε 
υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους ως 
τμήμα στρατηγικού σχεδίου για τη 
σταδιακή εξάλειψη των βαρέων μετάλλων 
ή εφόσον δεν υπάρχει βιώσιμη τελική 
αγορά. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν το 
σχέδιο των μέτρων στην Επιτροπή
σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών.

____
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Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 120 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Οι απαιτήσεις για τις εργασίες επεξεργασίας και ανακύκλωσης είναι ουσιώδες να είναι 
διακριτές και ξεχωριστές. Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες επεξεργασίας είναι πολλές και 
καθιερωμένες, θα είναι δύσκολο να δοθεί νομικός ορισμός των «βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών» στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνιστάται, επομένως, τα ελάχιστα πρότυπα 
επεξεργασίας να είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγιεινή και 
τη διαχείριση αποβλήτων.

Τροπολογία 28
Άρθρο 10α (νέο)

Άρθρο 10α
Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης

1. Τα κράτη μέλη προωθούν την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
ανακύκλωσης και επεξεργασίας, και την 
έρευνα για μεθόδους ανακύκλωσης 
φιλικές προς το περιβάλλον και 
αποδοτικές συγκριτικώς προς το κόστος, 
για όλους τους τύπους ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών.
2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ώστε αυτές 
να εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 που 
επιτρέπει την εκούσια συμμετοχή 
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS).

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του κειμένου του άρθρου 17 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 29
Άρθρο 11
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Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή την 
αποτέφρωση, αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και 
αυτοκινήτων. Εντούτοις, τα κατάλοιπα 
από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
που έχουν υποστεί και την επεξεργασία 
και την ανακύκλωση σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1, μπορούν να 
διατίθενται σε χώρους υγειονομικής 
ταφής ή να αποτεφρώνονται.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση 
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή την 
αποτέφρωση, αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και 
αυτοκινήτων.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του κειμένου του άρθρου 11 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 30
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εισαγωγικό κείμενο

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, χρηματοδοτούν, το 
αργότερο .....*, όλο το καθαρό κόστος που 
προκύπτει από :
____

* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 44 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.
Η διατύπωση ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 8(1) και 8(2) της οδηγίας ΑΗΗΕ (2002/96/EC). 
Είναι αναγκαίο ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της ατομικής ευθύνης του 
παραγωγού, που πρέπει να ισχύει και για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων φορητών
ηλεκτρικών στηλών.

Τροπολογία 31
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Οι παραγωγοί φέρουν την ευθύνη για 
το κόστος συλλογής, επεξεργασίας, 
ανακύκλωσης και περιβαλλοντικώς 
ασφαλούς διάθεσης των 
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χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών που διατέθηκαν στην 
αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, δηλαδή τα 
παρελθόντα απόβλητα.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 49 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι παραγωγοί θα έχουν επίσης ευθύνη για το κόστος συλλογής, 
επεξεργασίας, ανακύκλωσης και περιβαλλοντικά ασφαλούς διάθεσης των παρελθόντων 
αποβλήτων. Τούτο περιλαμβανόταν ήδη στην αρχική πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 23(1) του 
(2003)0723).

Τροπολογία 32
Άρθρο 15

Άρθρο 15
Μικροί παραγωγοί

Για την εφαρμογή του άρθρου 13, 
παράγραφος 1, και του άρθρου 14, 
θεσπίζονται κανόνες de minimis σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 21, 
παράγραφος 2, το αργότερο στις ….
____
* 42 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα a de minimis για τους μικροπαραγωγούς θα προσφέρει ένα "παραθυράκι" στους 
λάθρα επωφελούμενους και θα διακυβεύσει την αξιοπιστία των εθνικών συστημάτων. Όλοι οι 
συμμετέχοντες στην αλυσίδα πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Η συγκεκριμένη 
προσθήκη εκ μέρους του Συμβουλίου πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία 33
Άρθρο 18, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε όλες 
τις ηλεκτρικές στήλες, τους συσσωρευτές 
και τις συστοιχίες αναφέρεται η 
χωρητικότητα κατά τρόπο ορατό, 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 58 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση, που είχε γίνει δεκτή από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2005)0378).

Οι μη επαναφορτίσιμες στήλες ποικίλλουν σημαντικά στην τιμή τους, μεταξύ άλλων λόγω 
διαφορετικής χωρητικότητας. Σχετικά με την απόδοση των μη επαναφορτίσιμων ηλεκτρικών 
στηλών προβάλλονται κάθε είδους ισχυρισμοί. Και ενώ για τις μη επαναφορτίσιμες ηλεκτρικές 
στήλες η χωρητικότητα είναι δεδομένη, τούτο δεν ισχύει για τις μη επαναφορτίσιμες. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σαφής και καθαρή ενημέρωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τη χωρητικότητα όλων των ηλεκτρικών στηλών.

Τροπολογία 34
Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β

3. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης 
επιτυγχάνουν τους ακόλουθους ελάχιστους 
στόχους ανακύκλωσης:

3. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης 
επιτυγχάνουν τους ακόλουθους ελάχιστους 
στόχους ανακύκλωσης:

(α) ανακύκλωση του 65% κατά μέσο 
βάρος των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, 
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης 
του περιεχομένου μολύβδου στον 
υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι 
τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς 
υπερβολικές δαπάνες,

(α) ανακύκλωση του 65% κατά μέσο 
βάρος των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, και 
κλειστός βρόχος για όλο τον περιεχόμενο 
μόλυβδο·

(β) ανακύκλωση του 75% κατά μέσο 
βάρος των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης 
του περιεχομένου καδμίου στον 
υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι 
τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς 
υπερβολικές δαπάνες, και

(α) ανακύκλωση του 75% κατά μέσο 
βάρος των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, και 
κλειστός βρόχος για όλο το περιεχόμενο 
κάδμιο· και

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

(γ) ανακύκλωση του 55% κατά μέσο βάρος 
των άλλων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών.
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Οι προτεινόμενοι ελάχιστοι στόχοι 
ανακύκλωσης πρέπει να αξιολογούνται 
τακτικά και να προσαρμόζονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 21.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 43 του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή και ιστορικό

Το κύριο πρόβλημα με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές είναι η παρουσία των 
βαρέων μετάλλων υδραργύρου, μολύβδου και καδμίου. Οι βλαβερές συνέπειες των βαρέων 
μετάλλων υδραργύρου, καδμίου και μολύβδου περιγράφονται με σαφήνεια στην πρόταση της 
Επιτροπής (COM(2003)723).

Ήδη στο ψήφισμά του της 25ης Ιανουαρίου 1998, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να 
υποβάλει το ταχύτερο δυνατό πρόταση κοινοτικού προγράμματος δράσεως για την 
καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από κάδμιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, σχετικά με τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι:
• ο περιορισμός της διάθεσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών· ο 
περιορισμός του όγκου τωνπαραγόμενων  επικίνδυνων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών· και
• η αύξηση του επιπέδου συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών.

Η Επιτροπή υιοθέτησε την πρότασή της για νέα οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές στις 24 Νοεμβρίου 2003. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του 
από την πρώτη ανάγνωση στις 20 Απριλίου 2004. Το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή του θέση 
στις 18 Ιουλίου 2005.

Οι κύριοι στόχοι που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση είναι:

1. η πρόληψη της χρήσης βαρέων μετάλων στις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές.
2. η συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση όλων των χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, προκειμένου να αποφεύγεται η διάθεση ηλεκτρικών 
στηλών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
3. η ανακύκλωση των χρήσιμων ουσιών που περιέχονται στις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές
4. η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των ηλεκτρικών στηλών και των 

συσσωρευτών.

Ανάλυση της κοινής θέσης
Η κοινή θέση ενσωματώνει πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 
την πρώτη ανάγνωση, είτε στο γράμμα είτε στο πνεύμα τους. Δεν έχει λάβει υπόψη, ωστόσο, 
ορισμένες άλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να στηρίξει την κοινή θέση στο σύνολό της, 
με την προϋπόθεση ότι οι περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της θα είναι τουλάχιστον στο ίδιο 
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επίπεδο με την πρότασή της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συλλογή και την ανακύκλωση 
αποβλήτων. Στη συνέχεια εξετάζονται τα τέσσερα βασικά στοιχεία από την πρώτη ανάγνωση:

1. Πρόληψη της χρήσεως βαρέων μετάλλων
Το κύριο πρόβλημα με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές είναι η παρουσία των 
βαρέων μετάλλων υδραργύρου, μολύβδου και καδμίου. To 1998, οι ηλεκτρικές στήλες που 
περιείχαν υδράργυρο (σε περιεκτικότητα από  5 ppm και πάνω) απαγορεύτηκαν για το λόγο 
αυτό, με εξαίρεση τις μπαταρίες κουμπιά των ακουστικών βαρηκοΐας και τα ρολόγια. Οι 
βλαβερές συνέπειες των βαρέων μετάλλων υδραργύρου, καδμίου και μολύβδου 
περιγράφονται με σαφήνεια στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, η σχετική 
κοινοτική νομοθεσία απαγόρευσε τη χρήση των βαρέων μετάλλων υδραργύρου, μολύβδου 
και καδμίου σε εξαρτήματα και υλικά οχημάτων τα οποία τέθηκαν στην αγορά μετά την 1η

Ιουλίου 2003 και στους νέους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς οι οποίοι θα 
τεθούν στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2006.

Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την απαγόρευση του υδραργύρου, του καδμίου και του μολύβδου 
σε όλες τις ηλεκτρικές στήλες, προσθέτοντας έναν κατάλογο εξαιρέσεων. Το Συμβούλιο, 
ωστόσο, ενέκρινε μόνο την απαγόρευση του υδραργύρου και του καδμίου στις φορητές 
ηλεκτρικές στήλες, προβλέποντας εξαιρέσεις για τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και τους 
συναγερμούς (συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού έκτακτης ανάγκης), τον ιατρικό 
εξοπλισμό και τα ασύρματα εργαλεία. Τούτο σημαίνει ότι δεν υπάρχει απαγόρευση των 
ηλεκτρικών στηλών νικελίου καδμίου(NiCd) για τον ιατρικό εξοπλισμό και τα ασύρματα 
εργαλεία, ενώ δεν λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για το μόλυβδο.

Τούτο είναι περίεργο, διότι το κάδμιο και ο μόλυβδος απομακρύνονται από τα υπάρχοντα 
προϊόντα (παλιοσίδερα αυτοκινήτων, απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, PVC, πλαστικά, κλπ.). Δεδομένου ότι αυτή η οδηγία ενσωματώνει περιοριστικά 
μέτρα για διάφορες επιβλαβείς ουσίες, θα ήταν επίσης λογικό να ληφθούν ανάλογα μέτρα για 
τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στις ηλεκτρικές στήλες. Επιπλέον, υπάρχει μία σαφής 
τάση οι ηλεκτρικές στήλες υδριδίου νικελίου μετάλλου (NiMH) και ιόντων λιθίου (Li-ion) να 
αντικαθιστούν τις ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδμίου (NiCd) στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Οι ηλεκτρικές στήλες νικελίου υδριδίου μετάλλου χρησιμοποιούνται ήδη εδώ και 15 χρόνια 
και μπορούν να προσφέρουν έως και τρεις φορές τη χωρητικότητα των συνήθων ηλεκτρικών 
στηλών νικελίου καδμίου του ίδιου μεγέθους. Λόγω της αυξημένης χωρητικότητάς τους και 
της ενεργειακής τους πυκνότητας, προσφέρουν στους χρήστες μεγαλύτερα διαστήματα 
μεταξύ φορτίσεων και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Οι ηλεκτρικές στήλες νικελίου 
καδμίου φορτίζονται γρήγορα και δεν παρουσιάζουν φαινόμενα μνήμης. Ηλεκτρικές στήλες 
νικελίου καδμίου χρησιμοποιούνται για παράδειγμα σε φωτογραφικές μηχανές, προϊόντα 
κινητής τηλεφωνίας, φορητούς υπολογιστές, φορητά βίντεο, τηλεοράσεις, φορητά 
στερεοφωνικά και μονάδες ανάγνωσης ψηφιακών δίσκων, ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες 
και ασύρματα εργαλεία.

Οι επαναφορτιζόμενες ηλεκτρικές στήλες ιόντων λιθίου είναι ακόμη περισσότερα 
υποσχόμενες, λόγω της υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς τους, της υψηλής τους 
χωρητικότητας και της υψηλής ισχύος τους.

Όλοι σχεδόν οι κατασκευαστές ηλεκτρικών στηλών παράγουν ηλεκτρικές στήλες NiMH και 
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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 απαγόρευση 
των ηλεκτρικών στηλών NiCd είναι δικαιολογημένη. Αυτή η απαγόρευση θα συμβάλει στην 
πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων και της ρύπανσης που προξενεί το κάδμιο.

Σχετικά με τη μη απαγόρευση των ηλεκτρικών στηλών NiCd προβάλλονται διάφορα 
επιχειρήματα. Είναι γεγονός ότι οι ηλεκτρικές στήλες NiMH δεν μπορούν να 
επαναφορτιστούν όσες φορές μπορούν οι ηλεκτρικές στήλες NiCd, αλλά η χωρητικότητα των 
ηλεκτρικών στηλών NiMH είναι υψηλότερη, κι έτσι η διάρκεια ζωής τους είναι παρεμφερής 
προς αυτήν των ηλεκτρικών στηλών NiCd. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές στήλες NiMH δεν 
αποφορτίζονται όταν δεν χρησιμοποιούνται, όπως οι ηλεκτρικές στήλες NiCd. Είναι επίσης 
γεγονός ότι η απόδοση των ηλεκτρικών στηλών NiMH σε χαμηλή θερμοκρασία είναι 
παρόμοια με αυτήν των ηλεκτρικών στηλών NiCd.Στην περίπτωση επίσης των ασύρματων 
εργαλείων, οι ηλεκτρικές στήλες NiMH αποτελεί καλή εναλλακτική λύση στις ηλεκτρικές 
στήλες NiCd. Τούτο υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές 
ηλεκτρικών στηλών NiMH για ασύρματα εργαλεία.

Πρόσφατη τεχνολογική ανακάλυψη της Milwaukee Electric Tool Company είχε ως 
αποτέλεσμα να διατεθούν στην αγορά ηλεκτρικές στήλες ιόντων λιθίου για τα ασύρματα 
εργαλεία από τον Ιούλιο του 2005. Η ηλεκτρική αυτή στήλη παρέχει τώρα τάση 28 βολτ με 
βάρός λίγο μικρότερο από αυτό των σημερινών ηλεκτρικών στηλών (NiMH and NiCd) των 
18 βολτ. Το πλεονέκτημα της αυξημένης τάσης συνίσταται στο γεγονός ότι η νέα ηλεκτρική 
στήλη προσφέρει σημαντικά περισσότερη ισχύ, έως και διπλάσιο χρόνο λειτουργίας και 
σταθερή και αδιάλειπτη τάση σε κάθε κύκλο χρήσης. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις 
πλατφόρμες NiCd και NiMH, η νέα ηλεκτρική στήλη ιόντων λιθίου έχει σημαντικά 
μεγαλύτερη απόδοση σε ακραίες συνθήκες όπως σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Πρόσφατα άρχισαν να παράγονται και εναλλακτικές λύσεις στις ηλεκτρικές στήλες NiCd με 
μια νέα τεχνολογία νικελίου ψευδαργύρου. Η ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών αυτών 
στηλών είναι κατά 50% υψηλότερη και με χαμηλότερο κόστος. Η ηλεκτρική αυτή στήλη 
μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά και σε υβριδικά ή πλήρως ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα.

Εν ολίγοις, εάν ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να σημειωθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά 
την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει τουλάχιστον, όπου είναι δυνατό, να περιορισθεί 
η χρήση στις ηλεκτρικές στήλες των βαρέων μετάλλων υδραργύρου, καδμίου και μολύβδου.
Λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων, τούτο αφορά επίσης το κάδμιο στο 
φωτισμό έκτακτης ανάγκης, τις ιατρικές εφαρμογές και τα σύρματα εργαλεία.

2. Συλλογή
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε στην πρώτη ανάγνωσή του τη συλλογή του 50% μετά 
από έξι χρόνια και του 60% των σφραγισμένων φορητών ηλεκτρικών στηλών μετά από δέκα 
χρόνια. Το Συμβούλιο άλλαξε τους στόχους αυτούς με τους λιγότερο φιλόδοξους του 25% 
και του 45% αντίστοιχα.

3. Ανακύκλωση
Οι διατάξεις αυτές είναι εν γένει αποδεκτές από το Συμβούλιο. Οι αποδόσεις της 
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ανακύκλωσης που παρατίθενται στο παράρτημα IIIB είναι παρεμφερείς με εκείνες που 
περιλάμβανε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Το 
Συμβούλιο, ωστόσο, δεν δέχτηκε την πρόταση του Κοινοβουλίου για κλειστό βρόχο του 
καδμίου που περιέχεται στις ηλεκτρικές στήλες.

4. Περιβαλλοντική απόδοση
Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο ενέκρινε διατάξεις σχετικά με την απόδοση των 
ηλεκτρικών στηλών, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Είναι, 
ωστόσο, σημαντικό, τα κράτη μέλη να προωθήσουν την έρευνα και να ενθαρρύνουν τους 
παραγωγούς να βελτιώσουν την όλη περιβαλλοντική απόδοσή των ηλεκτρικών στηλών και 
των συσσωρευτών για όλη τη διάρκεια ζωής τους. Είναι επίσης σημαντικό να αναπτυχθούν 
και να διατεθούν στην αγορά  ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν μικρότερες 
ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ή λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, ιδιαίτερα ως υποκατάστατα του 
υδραργύρου, του καδμίου και του μολύβδου.

Όσον αφορά την επισήμανση, πρέπει να αναφέρονται με τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και 
σαφή, η χωρητικότητα των ηλεκτρικών στηλών, των συσσωρευτών και των συστοιχιών 
ηλεκτρικών στηλών. με βάση την πληροφορία αυτή, οι καταναλωτές είναι σε θέση να 
επιλέγουν ηλεκτρικές στήλες με υψηλότερη απόδοση και διάρκεια ζωής. Μερικές ηλεκτρικές 
στήλες είναι φτηνές αλλά έχουν σημαντικά μικρότερη διάρκεια ζωής. Για παράδειγμα, η 
χωρητικότητα των αλκαλικών ηλεκτρικών στηλών είναι περίπου τετραπλάσια από αυτήν των 
ηλεκτρικών στηλών ψευδαργύρου άνθρακα. Μολονότι η τιμή των ηλεκτρικών στηλών 
ψευδαργύρου άνθρακα είναι η μισή από την τιμή των αλκαλικών ηλεκτρικών στηλών, η 
αγορά αλκαλικών ηλεκτρικών στηλών είναι δυο φορές οικονομικότερη αν ληφθεί υπόψη η 
χωρητικότητα. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές στήλες ψευδαργύρου άνθρακα περιέχουν πολύ 
περισσότερο μόλυβδο: τούτο συνιστά σημαντικό περιβαλλοντικό λόγο για να μην 
προτιμώνται οι ηλεκτρικές στήλες ψευδαργύρου άνθρακα.


