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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Σεπτεµβρίου 2006

σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 95 παράγραφος 1 σε
συνδυασµό µε τα άρθρα 4, 6 και 21 της παρούσας οδηγίας,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου το οποίο ενέκρινε
η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 22 Ιουνίου 2006,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(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. Καλό είναι, ωστόσο, να ληφθούν µέτρα σε
κοινοτικό επίπεδο βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 1 της
συνθήκης για την εναρµόνιση των προδιαγραφών περί
περιεκτικότητας σε βαρέα µέταλλα και επισήµανσης των
ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών, προκειµένου να
εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού
εντός της Κοινότητας.

(2) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, για
την επανεξέταση της κοινοτικής στρατηγικής για τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων, καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές
για τη µελλοντική κοινοτική πολιτική για τα απόβλητα. Η εν
λόγω ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη µείωσης της περιεκτι-
κότητας των αποβλήτων σε επικίνδυνες ουσίες και υπο-
γραµµίζει τα δυνητικά οφέλη των διακοινοτικών κανόνων
που περιορίζουν την παρουσία τέτοιων ουσιών σε προϊόντα
και σε διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, δηλώνει ότι, όπου
δεν µπορεί να αποφευχθεί η δηµιουργία αποβλήτων, τα
απόβλητα αυτά θα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται ή να
ανακτώνται ως υλικά ή για παραγωγή ενέργειας.

(3) Το από 25 Ιανουαρίου 1988 ψήφισµα του Συµβουλίου
σχετικά µε ένα κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την κατα-
πολέµηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το
κάδµιο (5), τονίζει ότι σηµαντικές συνιστώσες της στρατη-
γικής για τον έλεγχο του καδµίου προς όφελος της
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλ-
λοντος, είναι, αφενός, ο περιορισµός των χρήσεων του
καδµίου µόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν κατάλ-
ληλες εναλλακτικές λύσεις και, αφετέρου, η συλλογή και η
ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών που περιέχουν κάδµιο.

(4) Με την οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
18ης Μαρτίου 1991, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (6),
γίνεται προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών στο
συγκεκριµένο τοµέα. Ωστόσο, οι στόχοι της εν λόγω
οδηγίας δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως. Η απόφαση
αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση
του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το
περιβάλλον (7), και η οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου
2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκ-
τρονικού εξοπλισµού (AHHE) (8), υπογράµµισαν επίσης την
ανάγκη να αναθεωρηθεί η οδηγία 91/157/ΕΟΚ. Η οδηγία
91/157/ΕΟΚ θα πρέπει, εποµένως, να αναθεωρηθεί και να
αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας.
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(5) Για να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους, η
παρούσα οδηγία απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά
ορισµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέ-
χουν υδράργυρο ή κάδµιο. Προωθεί επίσης υψηλού
επιπέδου συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών και βελτιωµένη περιβαλλοντική
επίδοση όλων των συντελεστών που παρεµβαίνουν στον
κύκλο ζωής των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών,
ήτοι των παραγωγών, διανοµέων και τελικών χρηστών, και
ιδίως των συντελεστών που µετέχουν άµεσα στην επεξερ-
γασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών. Οι συγκεκριµένοι κανόνες που
απαιτούνται γι' αυτό συµπληρώνουν την ισχύουσα κοινοτική
νοµοθεσία περί αποβλήτων, και ιδίως την οδηγία
2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών
αποβλήτων (1), την οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονοµικής ταφής των
αποβλήτων (2), και την οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου
2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων (3).

(6) Για να προλαµβάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από
την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικών στήλων και συσσω-
ρευτών και για να αποφεύγεται η σύγχυση του τελικού
χρήστη από τις διαφορετικές απαιτήσεις διαχείρισης απο-
βλήτων για τις διάφορες ηλεκτρικές στήλες και συσσω-
ρευτές, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει για όλες τις
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που διατίθενται στην
αγορά εντός της Κοινότητας. Αυτό το ευρύ πεδίο εφαρ-
µογής θα πρέπει να εξασφαλίζει επίσης οικονοµίες κλίµακας
στη συλλογή και στην ανακύκλωση, καθώς επίσης και στη
βέλτιστη εξοικονόµηση των πόρων.

(7) Οι αξιόπιστες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές έχουν
θεµελιώδη σηµασία για την ασφάλεια πολλών προϊόντων,
εφαρµογών και υπηρεσιών, και αποτελούν σηµαντική πηγή
ενέργειας στην κοινωνία µας.

(8) 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 ή δι'
αποτέφρωσης θα πρέπει να απαγορευθεί.

(9) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας περι-
λαµβάνουν ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησι-
µοποιούνται 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
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν σχεδιασθεί
αποκλειστικά για φορητές συσκευές πληρωµής σε κατα-
στήµατα 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 τροφο-
δοσία 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 συσσω-
ρευτές 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 ή
συσσωρευτές που δεν είναι σφραγισµένου τύπου και δεν
προορίζονται για µηχανοκίνητα οχήµατα, θα πρέπει να
θεωρούνται βιοµηχανικού χαρακτήρα.

(10) Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και οι φορητοί συσσωρευτές
που είναι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές σφραγισµένου
τύπου, τις οποίες 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, περι-
λαµβάνουν 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 (συµπεριλαµβα-
νοµένου του ανάλογου εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε
σχολεία, καταστήµατα, εστιατόρια, αερολιµένες, γραφεία ή
νοσοκοµεία) καθώς και κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσω-
ρευτής που είναι δυνατόν να χρησιµοποιούν οι καταναλωτές
σε συνήθεις οικιακές εφαρµογές.

(11) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την ανάγκη προσαρ-
µογής της παρούσας οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέ-
σιµα τεχνικά και επιστηµονικά αποδεικτικά στοιχεία. Συγκε-
κριµένα, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εξαίρεση
από την απαγόρευση του καδµίου η οποία χορηγείται στις
φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που προορί-
ζονται 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,
τη στίλβωση ή παρόµοιες επεξεργασίες του ξύλου, του
µετάλλου και άλλων υλικών, καθώς και για το κούρεµα του
γρασιδιού, το κόψιµο και άλλες κηπουρικές δραστηριότητες.

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί, και τα κράτη
µέλη να ενθαρρύνουν, τις τεχνολογικές εξελίξεις που βελτιώ-
νουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ηλεκτρικών στηλών
και των συσσωρευτών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε κοινο-
τικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).

(13) Για την προστασία του περιβάλλοντος, τα απόβλητα ηλεκ-
τρικών στηλών και συσσωρευτών θα πρέπει να συλλέγονται.
Για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, θα
πρέπει να καθιερωθούν συστήµατα που να επιτυγχάνουν
υψηλό ποσοστό συλλογής. Αυτό σηµαίνει θέσπιση
συστηµάτων συλλογής ώστε ο τελικός χρήστης να µπορεί να
επιστρέφει όλες τις χρησιµοποιηµένες φορητές ηλεκτρικές
στήλες και συσσωρευτές και δωρεάν. Οι διάφοροι τύποι
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών απαιτούν επίσης
διαφορετικά συστήµατα συλλογής και οικονοµικές ρυθµί-
σεις.
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(14) Είναι ευκταίο τα κράτη µέλη να επιτυγχάνουν υψηλό
ποσοστό συλλογής και ανακύκλωσης για τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών έτσι ώστε εξασφα-
λισθεί 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 οι
οποίοι θα είναι ανάλογοι µε το εθνικό επίπεδο κατανάλωσης
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

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

(16) 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 τις εισαγόµενες ηλεκτρικές
στήλες και τους εισαγόµενους συσσωρευτές, φραγµών στις
συναλλαγές ή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.

(17) Τα συστήµατα συλλογής και ανακύκλωσης θα πρέπει να
βελτιστοποιηθούν, προκειµένου να µειώνονται στο ελάχιστο
το συνολικό κόστος και οι αρνητικές περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις της µεταφοράς. Τα συστήµατα επεξεργασίας και
ανακύκλωσης θα πρέπει να χρησιµοποιούν τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρά-
γραφος 11 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της
24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (1). Ο ορισµός της
ανακύκλωσης θα πρέπει να εξαιρεί την ανάκτηση ενέργειας.
Η έννοια της ανάκτησης ενέργειας ορίζεται σε άλλες κοινο-
τικές πράξεις.

(18) Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές µπορούν να
συλλέγονται µεµονωµένα µέσω εθνικών συστηµάτων
συλλογής ηλεκτρικών στηλών ή µαζί µε απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), µέσω
εθνικών συστηµάτων συλλογής τα οποία έχουν θεσπισθεί
δυνάµει της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. Στην τελευταία
περίπτωση, ως απαίτηση υποχρεωτικής ελάχιστης επεξερ-
γασίας, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές θα πρέπει
να αφαιρούνται από τα συλλεγέντα ΑΗΗΕ. Μετά την
αφαίρεσή τους από τα ΑΗΗΕ, οι ηλεκτρικές στήλες και οι
συσσωρευτές υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας· κυρίως συνυπολογίζονται όσον αφορά την επίτευξη
του στόχου συλλογής και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
ανακύκλωσης.

(19) Οι βασικές αρχές χρηµατοδότησης της διαχείρισης απο-
βλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών θα πρέπει να
θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Τα συστήµατα χρηµατο-
δότησης θα πρέπει να βοηθούν στην επίτευξη υψηλών
ποσοστών συλλογής και ανακύκλωσης και στην έµπρακτη
εφαρµογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού. Όλοι οι
παραγωγοί, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει

να καταγράφονται. Οι παραγωγοί θα πρέπει να χρηµατο-
δοτούν το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης
όλων των συλλεγοµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών, αφαιρουµένου του κέρδους από τις πωλήσεις των
ανακτωµένων υλικών. Υπό ορισµένες, εντούτοις, περιστάσεις
µπορεί να δικαιολογείται η εφαρµογή ενός κανόνα de
minimis στους µικρούς παραγωγούς.

(20) Η παροχή πληροφοριών στους τελικούς χρήστες για το
επιθυµητό της χωριστής συλλογής, για τα διαθέσιµα
συστήµατα συλλογής και για το ρόλο του τελικού χρήστη
στη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών, είναι απαραίτητη για την επιτυχία της συλλογής. Θα
πρέπει να γίνουν λεπτοµερείς ρυθµίσεις για ένα σύστηµα
επισήµανσης, το οποίο θα πρέπει να παρέχει στους τελικούς
χρήστες διαφανή, αξιόπιστη και σαφή πληροφόρηση σχετικά
µε τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και τα τυχόν
βαρέα µέταλλα που περιέχουν.

(21) Εάν, για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας,
και ιδίως η επίτευξη υψηλών ποσοστών χωριστής συλλογής
και ανακύκλωσης, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν οικονοµικά
µέσα, όπως διαφοροποιηµένα ποσοστά φόρων, θα πρέπει να
ενηµερώνουν την Επιτροπή αναλόγως.

(22) Για να ελεγχθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της παρούσας
οδηγίας, χρειάζονται αξιόπιστα και συγκρίσιµα στοιχεία για
τις ποσότητες ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που
διατίθενται στην αγορά, συλλέγονται και ανακυκλώνονται.

(23) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν την
εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτε-
λεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(24) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της διοργανικής συµφωνίας
για τη βελτίωση της νοµοθεσίας (2), τα κράτη µέλη παροτρύ-
νονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος
της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα
αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της
παρούσας οδηγίας µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο, και να τους δηµοσιοποιούν.

(25) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελε-
στικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(26) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκε-
κριµένα η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση
της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δεν µπορούν
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, εποµένως,
λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπό-
µενης δράσης, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινο-
τικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα,
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5
της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας
του εν λόγω άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
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(27) Η παρούσα οδηγία ισχύει µε την επιφύλαξη της κοινοτικής
νοµοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και
υγείας και της ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
18ης Σεπτεµβρίου 2000, για τα οχήµατα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους (1), και της οδηγίας 2002/96/ΕΚ.

(28) Όσον αφορά την ευθύνη του παραγωγού, οι παραγωγοί
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και οι παραγωγοί
άλλων προϊόντων στα οποία ενσωµατώνονται ηλεκτρικές
στήλες ή συσσωρευτές είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που διαθέ-
τουν στην αγορά. Η ευέλικτη προσέγγιση, είναι η ορθή
προκειµένου να καθίσταται δυνατή η χρηµατοδότηση
συστηµάτων που συνεκτιµούν τις διαφορετικές εθνικές
συνθήκες και λαµβάνουν υπόψη τα ήδη υπάρχοντα
συστήµατα, και ιδίως τα συστήµατα που έχουν θεσπισθεί για
τη συµµόρφωση προς τις οδηγίες 2000/53/ΕΚ και
2002/96/ΕΚ, αποφεύγοντας συγχρόνως τη διπλή χρέωση.

(29) Η οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε
τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών
σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (2), δεν
ισχύει για τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησι-
µοποιούνται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό.

(30) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές αυτοκινήτων και
βιοµηχανίας που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, και ιδίως
του άρθρου 4. Συνεπώς, η χρήση του καδµίου στις βιοµηχα-
νικές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές για ηλεκτρικά
οχήµατα θα πρέπει να απαγορεύεται, εκτός εάν οι εν λόγω
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές εµπίπτουν σε εξαίρεση
βάσει του παραρτήµατος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείµενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει:

1. κανόνες σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών, και ιδίως την απαγόρευση της διάθεσης στην
αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες, και

2. ειδικούς κανόνες για τη συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και
διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,
οι οποίοι συµπληρώνουν τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία για τα
απόβλητα και προάγουν ένα υψηλό επίπεδο συλλογής και
ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να βελτιώσει την περιβαλλοντική
συµπεριφορά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και
των δραστηριοτήτων όλων των οικονοµικών φορέων εκµετάλλευσης
που εµπλέκονται στον κύκλο ζωής των ηλεκτρικών στηλών και

συσσωρευτών, όπως είναι οι παραγωγοί, οι διανοµείς και οι τελικοί
χρήστες, και ιδίως εκείνων των φορέων εκµετάλλευσης που εµπλέ-
κονται άµεσα στην επεξεργασία και την ανακύκλωση αποβλήτων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους τύπους ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών, ανεξάρτητα από το σχήµα, τον όγκο, το
βάρος, τη σύνθεση του υλικού ή τη χρήση τους. Εφαρµόζεται µε
την επιφύλαξη των οδηγιών 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ.

2. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται:

α) σε εξοπλισµό που έχει σχέση µε την προστασία των ζωτικών
συµφερόντων ασφαλείας των κρατών µελών, σε όπλα, πυρο-
µαχικά και πολεµικό υλικό, εξαιρουµένων των προϊόντων που
δεν προορίζονται για συγκεκριµένους στρατιωτικούς σκοπούς·

β) σε εξοπλισµό που προορίζεται για διαστηµική χρήση.

Άρθρο 3

Ορισµοί

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

1. «ηλεκτρική στήλη» ή «συσσωρευτής»: κάθε πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας, που παράγεται από άµεση µετατροπή χηµικής
ενέργειας, αποτελούµενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή
στοιχεία µπαταρίας (µη επαναφορτιζόµενα) ή αποτελούµενη
από ένα ή περισσότερα δευτερογενή στοιχεία µπαταρίας
(επαναφορτιζόµενα)·

2. «συστοιχία»: κάθε σύνολο ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών
συνδεδεµένων µεταξύ τους ή/και εγκλεισµένων σε εξωτερικό
κέλυφος ώστε να αποτελούν ολοκληρωµένη µονάδα, που δεν
προορίζεται να ανοιχθεί ή να διαχωρισθεί από τον τελικό
χρήστη·

3. «φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής»: κάθε ηλεκτρική
στήλη, στοιχεία-κουµπιά, συστοιχία ή συσσωρευτής:

α) που είναι σφραγισµένη, και

β) χειροµεταφερόµενη, και

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

4. «στοιχεία-κουµπιά»: κάθε µικρή στρογγυλή φορητή ηλεκτρική
στήλη ή συσσωρευτής, µε διάµετρο µεγαλύτερη από το ύψος
τους, που χρησιµοποιείται για ειδικούς σκοπούς, όπως σε
βοηθήµατα ακοής, ρολόγια χεριού, µικρό φορητό εξοπλισµό
και εφεδρική ισχύ·

5. «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων»: κάθε
ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που χρησιµοποιείται για την
εκκίνηση, το φωτισµό ή το σύστηµα ανάφλεξης αυτοκινήτου·
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6. «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιοµηχανίας»: κάθε
ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που έχει σχεδιασθεί για απο-
κλειστικά βιοµηχανικές ή επαγγελµατικές χρήσεις ή που χρησι-
µοποιείται για ηλεκτρικά οχήµατα κάθε είδους·

7. «απόβλητο ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή»: κάθε ηλεκτρική
στήλη ή συσσωρευτής, που αποτελεί απόβλητο κατά την
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2006/12/ΕΚ·

8. «ανακύκλωση»: η εκ νέου επεξεργασία υλικών από τα
απόβλητα, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής, για τον
αρχικό τους ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την
ανάκτηση ενέργειας·

9. «διάθεση»: κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται στο
παράρτηµα IIA της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

10. «επεξεργασία»: κάθε δραστηριότητα που εκτελείται σε
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών µετά την
παράδοσή τους σε εγκατάσταση για διαλογή, προετοιµασία για
ανακύκλωση ή προετοιµασία για διάθεση·

11. «συσκευή»: κάθε ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισµός, όπως
ορίζεται από την οδηγία 2002/96/EΚ, ο οποίος λειτουργεί
πλήρως ή εν µέρει ή που µπορεί να λειτουργήσει µε ηλεκτρικές
στήλες ή συσσωρευτές·

12. «παραγωγός»: κάθε πρόσωπο σε κράτος µέλος το οποίο,
ανεξαρτήτως της χρησιµοποιούµενης τεχνικής πώλησης, συµπε-
ριλαµβανοµένης 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 συµβά-
σεις (1), διαθέτει, για πρώτη φορά και κατ' επάγγελµα στην
αγορά, εντός της επικρατείας του εν λόγω κράτους µέλους,
ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, συµπεριλαµβανοµένων
αυτών που είναι ενσωµατωµένες σε συσκευές ή οχήµατα·

13. «διανοµέας»: κάθε πρόσωπο το οποίο προµηθεύει ηλεκτρικές
στήλες ή συσσωρευτές, επί επαγγελµατικής βάσεως, στον
τελικό χρήστη·

14. «διάθεση στην αγορά»: η παροχή σε τρίτους ή ο εφοδιασµός
τους, έναντι αµοιβής ή δωρεάν, εντός της Κοινότητας, συµπε-
ριλαµβανοµένης της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της
Κοινότητας·

15. «φορείς εκµετάλλευσης»: παραγωγοί, διανοµείς, συλλέκτες,
ανακυκλωτές ή άλλοι επεξεργαστές·

16. «ασύρµατο ηλεκτρικό εργαλείο»: οποιαδήποτε φορητή συσκευή
που δέχεται ισχύ από ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή και
προορίζεται για δραστηριότητες συντήρησης, κατασκευής ή
κηπουρικής·

17. «ποσοστό συλλογής»: η εκατοστιαία τιµή, για ένα δεδοµένο
κράτος µέλος κατά τη διάρκεια δεδοµένου ηµερολογιακού
έτους, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους των
αποβλήτων από φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 της
παρούσας οδηγίας, ή σύµφωνα µε την οδηγία 2002/96/ΕΚ,
κατ' αυτό το ηµερολογιακό έτος, διά του µέσου βάρους
φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, που οι παρα-
γωγοί είτε πωλούν απευθείας στους τελικούς χρήστες είτε
παραδίδουν σε τρίτους για να πωληθούν από αυτούς στους

τελικούς χρήστες στο ίδιο κράτος µέλος κατά τη διάρκεια του
εν λόγω ηµερολογιακού έτους και των δύο προηγούµενων
ηµερολογιακών ετών.

Άρθρο 4

Απαγορεύσεις

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

α) όλων των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, είτε είναι ενσωµα-
τωµένοι σε συσκευές είτε όχι, που περιέχουν άνω του 0,0005 %
υδράργυρο κατά βάρος, και

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

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν ισχύει για
στοιχεία-κουµπιά µε περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερ-
βαίνει το 2 % κατά βάρος.

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

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

β) σε ιατρικό εξοπλισµό, ή

γ) σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία.

4. Η Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση της παραγράφου 3
στοιχείο γ) και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2010, µαζί, ενδεχοµένως,
µε σχετικές προτάσεις, µε σκοπό να απαγορευθεί το κάδµιο σε
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές.

Άρθρο 5

Αυξηµένη περιβαλλοντική επίδοση

Τα κράτη µέλη, τα οποία έχουν κατασκευαστές εγκατεστηµένους
στην επικράτειά τους, προωθούν την έρευνα και ενθαρρύνουν
βελτιώσεις στις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των ηλεκ-
τρικών στηλών και συσσωρευτών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής
τους καθώς και την ανάπτυξη και εµπορία των 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.

Άρθρο 6

∆ιάθεση στην αγορά

1. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, απαγορεύουν ή περιορί-
ζουν τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους, για λόγους που
εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, ηλεκτρικών στηλών ή συσσω-
ρευτών που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξα-
σφαλίσουν ότι οι ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, δεν διατίθενται στην
αγορά ή αποσύρονται από αυτήν.
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Άρθρο 7

Στόχος ανακύκλωσης

Τα κράτη µέλη, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων των µεταφορών, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να
αυξάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη χωριστή συλλογή απο-
βλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και να µειώνουν στο
ελάχιστο τη διάθεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ως
µεικτών αστικών αποβλήτων, προκειµένου να ανακυκλώνονται σε
υψηλό ποσοστό όλα τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών.

Άρθρο 8

Συστήµατα συλλογής

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται κατάλληλα
συστήµατα συλλογής για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών. Τα εν λόγω συστήµατα:

α) καθιστούν στους τελικούς χρήστες δυνατή την απόρριψη των
αποβλήτων από φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές σε
προσβάσιµο σηµείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, σε
συνάρτηση µε την πυκνότητα του πληθυσµού·

β) απαιτούν από τους διανοµείς να παραλαµβάνουν δωρεάν τα
απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών κατά
την προµήθεια φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών,
εκτός εάν προκύψει από σχετική εκτίµηση ότι τα υφιστάµενα
εναλλακτικά συστήµατα είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελε-
σµατικά για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν τις εκτιµήσεις
αυτές·

γ) δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες όταν απορρί-
πτουν απόβλητα από φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσω-
ρευτές, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή
συσσωρευτές·

δ) µπορούν να εφαρµόζονται από κοινού µε τα συστήµατα που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας
2002/96/ΕΚ.

Τα σηµεία συλλογής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του στοι-
χείου α) της παρούσας παραγράφου δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις
καταχώρισης ή αδειοδότησης της οδηγίας 2006/12/ΕΚ ή της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (1).

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

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

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

γ) να διατηρούν τα υφιστάµενα συστήµατα.

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών βιοµηχανίας, ή τρίτοι που ενεργούν για
λογαριασµό τους, δεν αρνούνται να παραλαµβάνουν, κατόπιν επι-
στροφής 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 βιοµη-
χανίας.

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων, ή τρίτοι, δηµιουργούν
συστήµατα για τη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών αυτοκινήτων από τους τελικούς χρήστες ή από
προσβάσιµο σηµείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, όταν η
συλλογή δεν πραγµατοποιείται µέσω των συστηµάτων που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ.
Όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές αυτο-
κινήτων από ιδιωτικά, µη επαγγελµατικά οχήµατα, τα συστήµατα
αυτά δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες, όταν
απορρίπτουν απόβλητα ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ούτε
υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές.

Άρθρο 9

Οικονοµικά µέσα

Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν οικονοµικά µέσα για
την προώθηση της συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών ή για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών που περιέχουν λιγότερες ρυπογόνες ουσίες,
θεσπίζοντας, παραδείγµατος χάριν, διαφοροποιηµένους φορολο-
γικούς συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή, κοινοποιούν στην
Επιτροπή τα σχετικά µε την εφαρµογή των µέσων αυτών µέτρα.

Άρθρο 10

Στόχοι συλλογής

1. Τα κράτη µέλη υπολογίζουν, για πρώτη φορά, το ποσοστό
συλλογής, µετά το πέρας του πέµπτου πλήρους ηµερολογιακού
έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, τα στοιχεία για την
ετήσια συλλογή και τις πωλήσεις περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές που έχουν ενσωµατωθεί σε συσκευές.

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

α) 25 %, έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2012·

β) 45 %, έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2016.

3. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τα ποσοστά συλλογής σε
ετήσια βάση σύµφωνα µε το σύστηµα που ορίζει το παράρτηµα I.
Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (2), τα
κράτη µέλη διαβιβάζουν εκθέσεις προς την Επιτροπή, εντός έξι
µηνών από το τέλος του οικείου ηµερολογιακού έτους. Οι εκθέσεις
αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα αναγκαία
στοιχεία για τον υπολογισµό του ποσοστού συλλογής.

4. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2:

α) µπορούν να θεσπίζονται µεταβατικές ρυθµίσεις για την επίλυση
των δυσκολιών που αντιµετωπίζει ένα κράτος µέλος για την
πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 2 οι οποίες προκύ-
πτουν από ειδικές περιστάσεις εθνικής φύσεως·
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β) εφαρµόζεται κοινή µεθοδολογία για τον υπολογισµό των
ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών στους τελικούς χρήστες έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2007.

Άρθρο 11

Αφαίρεση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

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

Άρθρο 12

Επεξεργασία και ανακύκλωση

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, το αργότερο στις
26 Σεπτεµβρίου 2009:

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 συσσω-
ρευτών, και

β) όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που είναι δυνατό να
αναγνωρισθούν και συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της
παρούσας οδηγίας ή της οδηγίας 2002/96/ΕΚ υφίστανται
επεξεργασία και ανακύκλωση µέσω συστηµάτων που συνάδουν
τουλάχιστον µε την κοινοτική νοµοθεσία, ιδίως όσον αφορά την
υγεία, 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, εφόσον δεν υπάρχει βιώσιµη τελική αγορά. Τα κράτη µέλη
µπορούν, επίσης, σύµφωνα µε τη συνθήκη, να διαθέτουν τις συλλε-
γόµενες φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που 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, για τα οποία,
βάσει λεπτοµερούς αξιολόγησης των περιβαλλοντικών, οικονοµικών
και κοινωνικών επιπτώσεων, φαίνεται ότι θα πρέπει να προτιµηθεί η
διάθεση από την ανακύκλωση.

Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν την αξιολόγηση αυτή και κοινο-
ποιούν το σχέδιο 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 πληρο-
φόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και
των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληρο-
φοριών (1).

2. Η επεξεργασία ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις του
τµήµατος Α του παραρτήµατος ΙΙΙ.

3. Όταν οι ηλεκτρικές στήλες ή οι συσσωρευτές συλλέγονται
µαζί µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισµού βάσει της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, οι ηλεκτρικές στήλες ή οι
συσσωρευτές αφαιρούνται από τα συλλεγέντα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

4. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πληρούν, το αργότερο στις
26 Σεπτεµβρίου 2010, τις αποδόσεις ανακύκλωσης και τις σχετικές
διατάξεις του τµήµατος Β του παραρτήµατος ΙΙΙ.

5. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύ-
κλωσης που επιτυγχάνονται κάθε σχετικό ηµερολογιακό έτος και
για το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι αποδόσεις που προβλέπονται
στο τµήµα Β του παραρτήµατος ΙΙΙ. Υποβάλλουν τις πληροφορίες
στην Επιτροπή εντός έξη µηνών από το τέλος του οικείου ηµερολο-
γιακού έτους.

6. Το παράρτηµα III µπορεί να προσαρµόζεται ή να συµπληρώ-
νεται ώστε να λαµβάνεται υπόψη η τεχνολογική ή επιστηµονική
πρόοδος σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24
παράγραφος 2. Συγκεκριµένα:

α) προστίθενται λεπτοµερείς κανόνες για τον υπολογισµό των
αποδόσεων ανακύκλωσης το αργότερο στις 26 Μαρτίου 2010,
και

β) οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης αξιολογούνται τακτικά και
προσαρµόζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, και υπό το
πρίσµα των εξελίξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
δεύτερο εδάφιο.

7. Η Επιτροπή, πριν προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση του
παραρτήµατος ΙΙΙ, συµβουλεύεται τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως
τους παραγωγούς, τους φορείς συλλογής, τους φορείς ανακύ-
κλωσης, τους φορείς επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις,
τις οργανώσεις καταναλωτών και τις οργανώσεις εργαζοµένων.
Ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 24 παράγραφος 1 για το
αποτέλεσµα της διαβούλευσης αυτής.

Άρθρο 13

Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης

1. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
ανακύκλωσης και επεξεργασίας, και προωθούν την έρευνα για µεθό-
δους 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) αριθ. 761/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου
2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό
σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
(EMAS) (2).
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Άρθρο 14

∆ιάθεση

Τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διάθεση σε χώρους υγειονοµικής
ταφής ή την αποτέφρωση, αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών βιοµηχανίας και αυτοκινήτων. Εντούτοις, τα
κατάλοιπα από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν
υποστεί και την επεξεργασία και την ανακύκλωση σύµφωνα µε το
άρθρο 12 παράγραφος 1 µπορούν να διατίθενται σε χώρους υγειο-
νοµικής ταφής ή να αποτεφρώνονται.

Άρθρο 15

Εξαγωγές

1. Η επεξεργασία και η ανακύκλωση µπορούν να πραγµατο-
ποιούνται εκτός του οικείου κράτους µέλους ή εκτός της
Κοινότητας, υπό τον όρο ότι η αποστολή των αποβλήτων ηλεκ-
τρικών στηλών και συσσωρευτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της
1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας
καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (1).

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 (2), 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 ΟΟΣΑ (3), συνυ-
πολογίζονται ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την
επίτευξη των αποδόσεων του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας
οδηγίας, µόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι
εργασίες της ανακύκλωσης πραγµατοποιήθηκαν υπό συνθήκες
ισοδύναµες προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

3. Οι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24
παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Χρηµατοδότηση

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

α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των
αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που
συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, και

β) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των
αποβλήτων από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας
και αυτοκινήτων που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8
παράγραφοι 3 και 4.

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την εφαρµογή της
παραγράφου 1, αποφεύγεται οποιαδήποτε διπλή χρέωση των παρα-
γωγών στην περίπτωση των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που
συλλέγονται µε συστήµατα που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις
οδηγίες 2000/53/ΕΚ ή 2002/96/ΕΚ.

3. Τα κράτη µέλη υποχρεώνουν τους παραγωγούς, ή τους
τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό τους, να χρηµατοδοτούν
οιεσδήποτε καθαρές δαπάνες που προκύπτουν από εκστρατείες
δηµόσιας πληροφόρησης σχετικά µε τη συλλογή, την επεξεργασία
και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών.

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

5. Οι παραγωγοί και οι χρήστες ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών βιοµηχανίας και αυτοκινήτων δύνανται να συνάπτουν
συµφωνίες που προβλέπουν διαφορετικές χρηµατοδοτικές διευθε-
τήσεις από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1.

6. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε όλα τα απόβλητα ηλεκ-
τρικών στηλών και συσσωρευτών, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας
της διάθεσής τους στην αγορά.

Άρθρο 17

Καταχώριση

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε παραγωγός να καταχωρίζεται.
Η καταχώριση υπόκειται στις ίδιες διαδικαστικές απαιτήσεις σε κάθε
κράτος µέλος. Οι εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Μικροί παραγωγοί

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις του
άρθρου 16 παράγραφος 1 τους παραγωγούς οι οποίοι, σε σχέση
µε το µέγεθος της εθνικής αγοράς, διαθέτουν πολύ µικρές
ποσότητες ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών στην εθνική αγορά,
υπό τον όρο ότι τούτο δεν παρεµποδίζει την οµαλή λειτουργία των
συστηµάτων συλλογής και ανακύκλωσης που έχουν θεσπισθεί βάσει
των άρθρων 8 και 12.

2. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν το εν λόγω σχέδιο µέτρων,
καθώς και τους λόγους για τους οποίους προτείνουν το σχέδιο
αυτό, και το κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη
µέσω της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1.

3. Η Επιτροπή, εντός έξι µηνών από την αναφερόµενη στην
παράγραφο 2 κοινοποίηση, εγκρίνει ή απορρίπτει το σχέδιο µέτρων,
αφού προηγουµένως επαληθεύσει ότι τα µέτρα είναι συνεπή προς
τους αναφερθέντες στην παράγραφο 1 προβληµατισµούς και δεν
αποτελούν µέσο αυθαίρετης επιβολής διακρίσεων ή συγκεκα-
λυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών. Αν η
Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός της προθεσµίας αυτής, το σχέδιο
µέτρων θεωρείται εγκριθέν.
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(1) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της
31.12.2001, σ. 1).

(2) ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 6. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 105/2005 της Επιτροπής (ΕΕ
L 20 της 22.1.2005, σ. 9).

(3) ΕΕ L 185 της 17.7.1999, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 105/2005.



Άρθρο 19

Συµµετοχή

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι οικονοµικοί φορείς
εκµετάλλευσης και όλες οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές µπορούν να
συµµετέχουν στα συστήµατα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύ-
κλωσης που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 12.

2. Τα συστήµατα αυτά ισχύουν και για τις ηλεκτρικές στήλες
και συσσωρευτές που εισάγονται από τρίτες χώρες χωρίς διακρίσεις
και έχουν σχεδιασθεί µε σκοπό την αποφυγή φραγµών στις συναλ-
λαγές ή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.

Άρθρο 20

Ενηµέρωση του τελικού χρήστη

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, ιδίως µέσω ενηµερωτικών
εκστρατειών, οι τελικοί χρήστες είναι πλήρως ενηµερωµένοι για:

α) τις δυνητικές επιπτώσεις, στο περιβάλλον και στην υγεία του
ανθρώπου, των ουσιών που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρικές
στήλες και συσσωρευτές·

β) το γεγονός ότι είναι ευκταίο τα απόβλητα από ηλεκτρικές
στήλες και συσσωρευτές να µη διατίθενται ως αστικά απόβλητα
που δεν έχουν υποστεί διαλογή και οι τελικοί χρήστες να
συµµετέχουν στη χωριστή συλλογή αυτών των αποβλήτων,
προκειµένου να διευκολύνεται η επεξεργασία και η ανακύκλωσή
τους·

γ) τα συστήµατα συλλογής και ανακύκλωσης που τους διατίθενται·

δ) το ρόλο που διαδραµατίζουν στην ανακύκλωση αποβλήτων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών·

ε) τη σηµασία του συµβόλου του διαγεγραµµένου τροχοφόρου
κάδου που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ και των χηµικών
συµβόλων Hg, Cd και Pb.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν από τους οικονοµικούς
φορείς εκµετάλλευσης να παρέχουν µέρος µόνο ή το σύνολο των
πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Σε περίπτωση που τα κράτη µέλη απαιτούν από τους
διανοµείς να παραλαµβάνουν τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών δυνάµει του άρθρου 8, εξασφαλίζουν ότι
οι εν λόγω διανοµείς ενηµερώνουν τους τελικούς χρήστες σχετικά
µε τη δυνατότητα απόρριψης των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών
στηλών ή συσσωρευτών στα σηµεία πώλησής τους.

Άρθρο 21

Σήµανση

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι ηλεκτρικές στήλες,
συσσωρευτές και συστοιχίες φέρουν ενδεδειγµένη σήµανση µε το
σύµβολο που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι σε όλες τις φορητές και τις
ενσωµατωµένες σε αυτοκίνητο ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
αναφέρεται η χωρητικότητα κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και
ανεξίτηλο, έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2009. Λεπτοµερείς κανόνες για
την υλοποίηση της απαίτησης αυτής, συµπεριλαµβανοµένων εναρ-
µονισµένων µεθόδων για τον καθορισµό της χωρητικότητας και της

ενδεικνυόµενης χρήσης, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 24 παράγραφος 2, το αργότερο έως τις 26 Μαρτίου
2009.

3. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και στοιχεία-κουµπιά που
περιέχουν περισσότερο από 0,0005 % υδράργυρο, περισσότερο
από 0,002 % κάδµιο ή περισσότερο από 0,004 % µόλυβδο, επι-
σηµαίνονται µε το χηµικό σύµβολο του αντίστοιχου µετάλλου: Hg,
Cd ή Pb. Το σύµβολο που αναφέρει την περιεκτικότητα σε βαρέα
µέταλλα τυπώνεται κάτω από το σύµβολο που εµφαίνεται στο
παράρτηµα ΙΙ και καλύπτει επιφάνεια τουλάχιστον ενός τετάρτου
του µεγέθους αυτού του συµβόλου.

4. Το σύµβολο που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ καλύπτει
τουλάχιστον το 3 % της επιφάνειας της µεγαλύτερης πλευράς της
ηλεκτρικής στήλης, του συσσωρευτή ή της συστοιχίας ηλεκτρικών
στηλών, µε µέγιστες διαστάσεις 5 × 5 cm. Στην περίπτωση κυλιν-
δρικών στοιχείων, το σύµβολο καλύπτει τουλάχιστον το 1,5 % της
επιφάνειας της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή και έχει
µέγιστες διαστάσεις 5 × 5 cm.

5. Εφόσον το µέγεθος της ηλεκτρικής στήλης, του συσσωρευτή
ή της συστοιχίας ηλεκτρικών στηλών είναι µικρότερο από
0,5 × 0,5 cm, δεν είναι ανάγκη να επισηµαίνεται η ηλεκτρική
στήλη, ο συσσωρευτής ή η συστοιχία ηλεκτρικών στηλών· πρέπει
όµως να τυπώνεται στη συσκευασία σύµβολο διαστάσεων τουλάχι-
στον 1 × 1 cm.

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

7. Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις σήµανσης του παρόντος
άρθρου δύνανται να χορηγούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 22

Εθνικές εκθέσεις εφαρµογής

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ανά τριετία στην Επιτροπή
έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Εντούτοις, η
πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2012.

2. Οι εκθέσεις συντάσσονται βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδίου
καταρτιζόµενου σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 24 παράγραφος 2. Το ερωτηµατολόγιο ή το σχέδιο
αποστέλλεται στα κράτη µέλη έξι µήνες πριν από την έναρξη της
πρώτης περιόδου που καλύπτει η έκθεση.

3. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν επίσης έκθεση για οποιοδήποτε
µέτρο λαµβάνουν για να προωθήσουν τις εξελίξεις που έχουν σχέση
µε την επίπτωση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών στο
περιβάλλον, ιδίως:

α) τ ις εξελίξεις, καθώς και τις εκούσιες ενέργειες των παραγωγών,
για τη µείωση των ποσοτήτων βαρέων µετάλλων και άλλων
επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στις ηλεκτρικές στήλες και
τους συσσωρευτές·

β) τις νέες τεχνικές ανακύκλωσης και επεξεργασίας·

γ) τη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων εκµετάλλευσης σε
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης·
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δ) την έρευνα στους εν λόγω τοµείς, και

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

4. Η έκθεση τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής εντός εννέα
µηνών το αργότερο από τη λήξη της οικείας τριετούς περιόδου, ή,
στην περίπτωση της πρώτης έκθεσης, το αργότερο στις 26 Ιουνίου
2013.

5. Η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας και για τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον καθώς
και σχετικά µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εντός εννέα
µηνών το αργότερο από την παραλαβή των εκθέσεων που υποβάλ-
λουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

Άρθρο 23

Επανεξέταση

1. Μετά τη δεύτερη παραλαβή των εκθέσεων των κρατών µελών
σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 4, η Επιτροπή επανεξετάζει
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και τις επιπτώσεις της στο
περιβάλλον καθώς επίσης και στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.

2. Η δεύτερη έκθεση, την οποία δηµοσιεύει η Επιτροπή
σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 5, περιλαµβάνει αξιολόγηση
των ακολούθων πτυχών της παρούσας οδηγίας:

α) τη σκοπιµότητα περαιτέρω µέτρων διαχείρισης κινδύνου για τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν βαρέα
µέταλλα·

β) τη σκοπιµότητα των στόχων ελάχιστης συλλογής για όλα τα
απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που
ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, και τη δυνατότητα
εισαγωγής περαιτέρω στόχων για τα επόµενα έτη, λαµβανοµένων
υπόψη της τεχνικής προόδου και της πρακτικής εµπειρίας που
αποκτήθηκε στα κράτη µέλη·

γ) τη σκοπιµότητα των απαιτήσεων ελάχιστης ανακύκλωσης που
προβλέπονται στο τµήµα Β του παραρτήµατος ΙΙΙ, λαµβα-
νοµένων υπόψη της πληροφόρησης που παρέχουν τα κράτη
µέλη, της τεχνικής προόδου και της πρακτικής εµπειρίας που
αποκτήθηκε στα κράτη µέλη.

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

Άρθρο 24

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστήθηκε
βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

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

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 25

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλ-
λονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπί-
ζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και λαµβάνουν όλα τα
αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρε-
πτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τα µέτρα αυτά στην Επιτροπή,
έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2008, και την ενηµερώνουν αµελλητί
σχετικά µε οιανδήποτε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 26

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία έως τις 26 Σεπτεµβρίου 2008.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέ-
ρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο όλων
των ισχυουσών νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά-
ξεων που θεσπίζουν στο πεδίο που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 27

Εκούσιες συµφωνίες

1. Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας επιτευχθούν, τα
κράτη µέλη µπορούν να µεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις
των άρθρων 8, 15 και 20 µέσω συµφωνιών µεταξύ των αρµόδιων
αρχών και των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων εκµετάλ-
λευσης. Οι συµφωνίες αυτές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) πρέπει να είναι εκτελέσιµες·

β) πρέπει να προσδιορίζουν στόχους µε αντίστοιχες προθεσµίες·

γ) πρέπει να δηµοσιεύονται στην εθνική Επίσηµη Εφηµερίδα ή σε
επίσηµο έγγραφο στο οποίο έχει αντίστοιχη δυνατότητα
πρόσβασης το κοινό και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

2. Τα επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα πρέπει να παρακολου-
θούνται τακτικά, να αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές και στην
Επιτροπή, και να τίθενται στη διάθεση του κοινού, υπό τους όρους
που ορίζονται στη συµφωνία.

3. Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν για την εξέταση της προόδου
που επιτελείται δυνάµει της συµφωνίας.

4. Σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τις συµφωνίες, τα
κράτη µέλη εφαρµόζουν τις σχετικές διατάξεις της παρούσας
οδηγίας µε νοµοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά µέτρα.
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Άρθρο 28

Κατάργηση

Η οδηγία 91/157/ΕΟΚ καταργείται από τις 26 Σεπτεµβρίου 2008.

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

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

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

Άρθρο 30

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Στρασβούργο, 6 Σεπτεµβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

P. LEHTOMÄKI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τους στόχους συλλογής του άρθρου 10

Έτος Συλλογή στοιχείων Υπολογισµός
Απαίτηση
υποβολής
έκθεσης

X (*) + 1 Πωλήσεις κατά το έτος 1 (S1)

X+2 Πωλήσεις κατά το έτος 2 (S2) — —

X+3 Πωλήσεις κατά το έτος 3 (S3) Συλλογή κατά το έτος 3 (C3) Ποσοστό συλλογής (CR3) =
3*C3/(S1+S2+S3)

X+4 Πωλήσεις κατά το έτος 4 (S4) Συλλογή κατά το έτος 4 (C4) Ποσοστό συλλογής (CR4) =
3*C4/(S2+S3+S4)
(Ο στόχος τίθεται στο 25 %.)

X+5 Πωλήσεις κατά το έτος 5 (S5) Συλλογή κατά το έτος 5 (C5) Ποσοστό συλλογής (CR5) =
3*C5/(S3+S4+S5)

CR4

X+6 Πωλήσεις κατά το έτος 6 (S6) Συλλογή κατά το έτος 6 (C6) Ποσοστό συλλογής (CR6) =
3*C6/(S4+S5+S6)

CR5

X+7 Πωλήσεις κατά το έτος 7 (S7) Συλλογή κατά το έτος 7 (C7) Ποσοστό συλλογής (CR7) =
3*C7/(S5+S6+S7)

CR6

X+8 Πωλήσεις κατά το έτος 8 (S8) Συλλογή κατά το έτος 8 (C8) Ποσοστό συλλογής (CR8) =
3*C8/(S6+S7+S8)
(Ο στόχος τίθεται στο 45 %.)

CR7

X+9 Πωλήσεις κατά το έτος 9 (S9) Συλλογή κατά το έτος 9 (C9) Ποσοστό συλλογής (CR9) =
3*C9/(S7+S8+S9)

CR8

X+10 Πωλήσεις κατά το έτος 10
(S10)

Συλλογή κατά το έτος 10
(C10)

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

CR9

X+11 Κ.λπ. Κ.λπ. Κ.λπ. CR10

κ.λπ.

(*) Το έτος X είναι το έτος που περιλαµβάνει την ηµεροµηνία που σηµειώνεται στο άρθρο 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σύµβολα ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτών και συστοιχιών µε σκοπό τη χωριστή συλλογή

Το σύµβολο για τη «χωριστή συλλογή» όλων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών είναι ο διαγεγραµµένος τροχοφόρος
κάδος, όπως εµφαίνεται κατωτέρω:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Λεπτοµερείς απαιτήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

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

2. Η επεξεργασία και η κάθε είδους αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής αποθήκευσης, σε εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας, πραγµατοποιείται σε χώρους µε στεγανές επιφάνειες και τη δέουσα προστασία από τα καιρικά φαινόµενα ή σε
κατάλληλους περιέκτες.

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

3. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης επιτυγχάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης:

α) ανακύκλωση του 65 % κατά µέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών µολύβδου-οξέος, συµπεριλαµβα-
νοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου µολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθµό που είναι τεχνικά πραγµατοποιή-
σιµος χωρίς υπερβολικές δαπάνες·

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

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