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ΟΔΗΓΙΑ 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 συσσωρευτών και με την 

κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

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 από 
βλητα και προάγουν ένα υψηλό επίπεδο συλλογής και ανακύκλωσης 
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να βελτιώσει την περιβαλλοντική συμπε 
ριφορά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και των δρα 
στηριοτήτων όλων των οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης που εμπλέ 
κονται 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 εμπλέκονται 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 στη 
λών και συσσωρευτών, ανεξάρτητα από το σχήμα, τον όγκο, το βάρος, 
τη σύνθεση του υλικού ή τη χρήση τους. Εφαρμόζεται με την επιφύ 
λαξη των οδηγιών 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ. 

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

α) σε εξοπλισμό που έχει σχέση με την προστασία των ζωτικών συμ 
φερόντων ασφαλείας των κρατών μελών, σε όπλα, πυρομαχικά 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 ορι 
σμοί: 

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

2. «συστοιχία»: κάθε σύνολο ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών 
συνδεδεμένων μεταξύ τους ή/και εγκλεισμένων σε εξωτερικό κέλυ 
φος ώστε να αποτελούν ολοκληρωμένη μονάδα, που δεν προορίζε 
ται 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 βοηθή 
ματα 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· 

6. «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας»: κάθε ηλεκτρική 
στήλη ή συσσωρευτής που έχει σχεδιασθεί για αποκλειστικά βιο 
μηχανικές ή επαγγελματικές χρήσεις ή που χρησιμοποιείται 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 προ 
ετοιμασία για διάθεση· 

▼B
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11. «συσκευή»: κάθε ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως 
ορίζεται από την οδηγία 2002/96/ΕΚ, 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, ανεξαρ 
τήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής πώλησης, συμπεριλαμβανο 
μένης 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 ( 1 ), διαθέτει, για πρώτη φορά και κατ' επάγ 
γελμα 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 στή 
λες ή συσσωρευτές, επί επαγγελματικής βάσεως, στον τελικό χρή 
στη· 

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

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

16. «ασύρματο ηλεκτρικό εργαλείο»: οποιαδήποτε φορητή συσκευή 
που δέχεται ισχύ από ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή και προορί 
ζεται 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 φορη 
τές 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 παραγωγοί 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 απα 
γορεύουν 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 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την 
οδηγία 2005/29/ΕΚ (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).
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β) των φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, συμπεριλαμβα 
νομένων αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές, που περιέ 
χουν άνω του 0,002 % κάδμιο κατά βάρος. 

▼M3 
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται 
στα στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερ 
βαίνει το 2 % κατά βάρος μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015 

▼B 
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν ισχύει για φορη 
τές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται: 

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

β) σε ιατρικό εξοπλισμό, ή 

▼M3 
γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία· η παρούσα εξαίρεση για τα ασύρ 

ματα ηλεκτρικά εργαλεία ισχύει μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014. 

4. Όσον αφορά τα στοιχεία-κουμπιά για βοηθήματα ακοής, η Επι 
τροπή επανεξετάζει τακτικά την εξαίρεση που προβλέπεται στην παρά 
γραφο 2 και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών για βοηθή 
ματα ακοής σύμφωνων με το στοιχείο α) της παραγράφου 1 το αργό 
τερο έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Εφόσον δικαιολογείται λόγω μη 
διαθεσιμότητας στοιχείων-κουμπιών για βοηθήματα ακοής σύμφωνων 
με το στοιχείο α) της παραγράφου 1, η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεσή 
της από κατάλληλη πρόταση ώστε να παραταθεί η εξαίρεση που ανα 
φέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) όσον αφορά τα στοιχεία-κουμπιά 
για βοηθήματα ακοής. 

▼B 

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 ηλεκτρικών στηλών και συσ 
σωρευτών 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 καδ 
μίου και του μολύβδου. 

Άρθρο 6 

Διάθεση στην αγορά 

1. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, απαγορεύουν ή περιορίζουν τη 
διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους, για λόγους που εκτίθενται 
στην παρούσα οδηγία, ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που πλη 
ρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

▼M3 
2. Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτή 
σεις της παρούσας οδηγίας, αλλά έχουν διατεθεί νομίμως στην αγορά 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχων απαγορεύσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, δύνανται να συνεχίσουν να διατίθενται 
στο εμπόριο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

▼B
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Άρθρο 7 

Στόχος ανακύκλωσης 

Τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών επιπτώ 
σεων των μεταφορών, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αυξάνουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τη χωριστή συλλογή αποβλήτων ηλεκτρι 
κών στηλών και συσσωρευτών και να μειώνουν στο ελάχιστο τη διά 
θεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ως μεικτών αστικών απο 
βλήτων, προκειμένου να ανακυκλώνονται σε υψηλό ποσοστό όλα τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

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 απο 
βλήτων από φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές σε προσβά 
σιμο σημείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, σε συνάρτηση με 
την πυκνότητα του πληθυσμού· 

β) απαιτούν από τους διανομείς να παραλαμβάνουν δωρεάν τα από 
βλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών κατά την προ 
μήθεια φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, εκτός εάν 
προκύψει από σχετική εκτίμηση ότι τα υφιστάμενα εναλλακτικά 
συστήματα είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά για την επί 
τευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εκτιμήσεις αυτές· 

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

δ) μπορούν να εφαρμόζονται από κοινού με τα συστήματα που αναφέ 
ρονται 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 Δεκεμβρίου 1991, για τα επι 
κίνδυνα 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 συστή 
ματα· 

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

γ) να διατηρούν τα υφιστάμενα συστήματα. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006.
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3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στη 
λών και συσσωρευτών βιομηχανίας, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαρια 
σμό τους, δεν αρνούνται να παραλαμβάνουν, κατόπιν επιστροφής από 
τους τελικούς χρήστες, τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσω 
ρευτών βιομηχανίας, ανεξάρτητα από τη χημική σύνθεση και την προ 
έλευσή τους. Ανεξάρτητοι τρίτοι μπορούν επίσης να συλλέγουν ηλε 
κτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας. 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στη 
λών 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 πραγματοποι 
είται μέσω των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγρα 
φος 1 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ. Όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές αυτοκινήτων από ιδιωτικά, μη επαγγελματικά οχή 
ματα, τα συστήματα αυτά δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς 
χρήστες, όταν απορρίπτουν απόβλητα ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευ 
τών, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή συσσω 
ρευτές. 

Άρθρο 9 

Οικονομικά μέσα 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα για την 
προώθηση της συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσω 
ρευτών ή για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών στηλών και συσ 
σωρευτών που περιέχουν λιγότερες ρυπογόνες ουσίες, θεσπίζοντας, 
παραδείγματος χάριν, διαφοροποιημένους φορολογικούς 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 συλ 
λογής, 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 ποσο 
στά συλλογής: 

α) 25 %, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2012· 

β) 45 %, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2016. 

▼M4 
3. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα ποσοστά συλλογής σε ετήσια 
βάση σύμφωνα με το σύστημα που ορίζεται στο παράρτημα I της 
παρούσας οδηγίας. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

▼B
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2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), τα 
κράτη μέλη διαβιβάζουν εκθέσεις ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή, 
εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους υποβολής για το οποίο συνε 
λέγησαν τα στοιχεία. Οι εκθέσεις αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο 
συγκεντρώθηκαν τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσο 
στού συλλογής. 

▼M3 
4. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις μεταβα 
τικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα 
κράτος μέλος όσον αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρα 
γράφου 2 λόγω ειδικών εθνικών περιστάσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 2. 

Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος άρθρου, 
η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2007. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2. 

Άρθρο 11 

Αφαίρεση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές να σχεδιάζουν τις 
συσκευές κατά τρόπο ώστε οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να 
μπορούν να αφαιρούνται εύκολα. Όταν δεν είναι δυνατή η εύκολη 
αφαίρεση από τον τελικό χρήστη, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
κατασκευαστές να σχεδιάζουν τις συσκευές κατά τρόπο ώστε τα από 
βλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να μπορούν να αφαιρού 
νται εύκολα από ειδικευμένους επαγγελματίες ανεξάρτητους από τον 
κατασκευαστή. Οι συσκευές με ενσωματωμένες ηλεκτρικές στήλες 
και συσσωρευτές συνοδεύονται από οδηγίες για τον τρόπο ασφαλούς 
αφαίρεσης των εν λόγω ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών είτε από 
τον τελικό χρήστη είτε από ανεξάρτητους ειδικευμένους επαγγελματίες. 
Ανάλογα με την περίπτωση, οι οδηγίες ενημερώνουν επίσης τον τελικό 
χρήστη για το είδος της ενσωματωμένης στη συσκευή ηλεκτρικής στή 
λης ή συσσωρευτή. 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται όταν, για λόγους 
ασφάλειας ή αποδοτικότητας, για ιατρικούς λόγους ή για λόγους ακε 
ραιότητας των δεδομένων, απαιτείται συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύ 
ματος για την οποία είναι αναγκαία η μόνιμη σύνδεση της συσκευής με 
την ηλεκτρική στήλη ή τον συσσωρευτή. 

▼B 

Άρθρο 12 

Επεξεργασία και ανακύκλωση 

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

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

▼M4 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων 
(ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1).
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β) όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που είναι δυνατό να 
αναγνωρισθούν και συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρού 
σας 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 διαθέ 
τουν τις φορητές ηλεκτρικές στήλες ή τους συσσωρευτές που συλλέγο 
νται και περιέχουν κάδμιο, υδράργυρο ή μόλυβδο σε χώρους υγειονομι 
κής ταφής ή σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους, εφόσον δεν υπάρχει 
βιώσιμη τελική αγορά. Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, σύμφωνα με τη 
συνθήκη, να διαθέτουν τις συλλεγόμενες 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 κοινοποιούν 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 πληροφόρησης στον τομέα των 
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με 
τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ( 1 ). 

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

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

4. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πληρούν, ►C1 το αργότερο στις 
26 Σεπτεμβρίου 2011 ◄, τις αποδόσεις ανακύκλωσης και τις σχετικές 
διατάξεις του τμήματος Β του παραρτήματος ΙΙΙ. 

▼M4 
5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύκλωσης 
που επιτυγχάνονται κάθε σχετικό ημερολογιακό έτος και για το κατά 
πόσον επιτεύχθηκαν οι αποδόσεις ανακύκλωσης που προβλέπονται στο 
τμήμα Β του παραρτήματος III. Υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία ηλε 
κτρονικά στην Επιτροπή εντός διαστήματος 18 μηνών από τη λήξη του 
έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία. 

▼M3 
6. Η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστικές πράξεις λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης το αργότερο 
έως την 26η Μαρτίου 2010. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδο 
νται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 
παράγραφος 2. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με 
την πράξη προσχώρησης του 2003.
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__________ 

▼B 

Άρθρο 13 

Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης 

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
ανακύκλωσης και επεξεργασίας, και προωθούν την έρευνα για μεθόδους 
ανακύκλωσης φιλικές προς το περιβάλλον και αποδοτικές συγκριτικώς 
προς το κόστος, για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσ 
σωρευτών. 

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ώστε 
αυτές να εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρι 
σης 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) ( 1 ). 

Άρθρο 14 

Διάθεση 

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 υγειονομικής ταφής ή να αποτεφρώνονται. 

Άρθρο 15 

Εξαγωγές 

1. Η επεξεργασία και η ανακύκλωση μπορούν να πραγματοποιούνται 
εκτός του οικείου κράτους μέλους ή εκτός της Κοινότητας, υπό τον όρο 
ότι η αποστολή των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του 
Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολού 
θηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους ( 2 ). 

2. Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που εξάγο 
νται 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 ( 3 ), 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 

▼M3 

( 1 ) ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 196/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 32 της 
4.2.2006, σ. 4). 

( 2 ) 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). 

( 3 ) 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).
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εφαρμόζονται στις αποστολές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες 
χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση C(92)39 τελικό, του 
ΟΟΣΑ ( 1 ), συνυπολογίζονται ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώ 
σεων και την επίτευξη των αποδόσεων του παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας, μόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι 
εργασίες της ανακύκλωσης πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες ισοδύνα 
μες προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

▼M3 
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 23α για τη θέσπιση λεπτομερών κανό 
νων συμπληρωματικών των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου και ιδίως κριτηρίων για την αξιολόγηση των ισοδυ 
νάμων συνθηκών όπως αναφέρεται σε αυτό. 

▼B 

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 απο 
βλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που συλλέ 
γονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, και 

β) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των απο 
βλήτων 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 παρα 
γράφου 1, αποφεύγεται οποιαδήποτε διπλή χρέωση των παραγωγών 
στην περίπτωση των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που συλλέγο 
νται 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 πληροφό 
ρησης 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 επιδει 
κνύεται χωριστά στους τελικούς χρήστες κατά την πώληση νέων φορη 
τών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

5. Οι παραγωγοί και οι χρήστες ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευ 
τών βιομηχανίας και αυτοκινήτων δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες 
που προβλέπουν διαφορετικές χρηματοδοτικές διευθετήσεις από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1. 

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

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 185 της 17.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 105/2005.
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Άρθρο 17 

Εγγραφή στα μητρώα 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός να εγγράφεται στα 
μητρώα. Η εγγραφή διέπεται από τις ίδιες διαδικαστικές απαιτήσεις σε 
κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το παράρτημα IV. 

▼B 

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 ηλεκτρι 
κών 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. 

▼M3 
2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα σχεδιαζόμενα μέτρα εξαίρεσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τους λόγους για τους οποίους 
τα προτείνουν, τα κοινοποιούν δε στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη 
μέλη. 

▼B 
3. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την αναφερόμενη στην παρά 
γραφο 2 κοινοποίηση, εγκρίνει ή απορρίπτει το σχέδιο μέτρων, αφού 
προηγουμένως επαληθεύσει ότι τα μέτρα είναι συνεπή προς τους ανα 
φερθέντες στην παράγραφο 1 προβληματισμούς και δεν αποτελούν 
μέσο αυθαίρετης επιβολής διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό 
του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών. Αν η Επιτροπή δεν αποφασίσει 
εντός της προθεσμίας αυτής, το σχέδιο μέτρων θεωρείται εγκριθέν. 

Άρθρο 19 

Συμμετοχή 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς εκμε 
τάλλευσης και όλες οι αρμόδιες δημόσιες αρχές μπορούν να συμμετέ 
χουν στα συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης 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 συναλλαγές 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 ανθρώ 
που, των ουσιών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές· 

▼M3
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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 ηλεκτρι 
κών 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 πλη 
ροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

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

Άρθρο 21 

Σήμανση 

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

▼M3 
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η δυναμικότητα των φορητών 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτικών αυτοκινήτων αναγράφεται επ’ αυτών κατά τρόπο ορα 
τό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2009. Ανατί 
θεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 23α για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
συμπληρωματικών της απαίτησης αυτής, συμπεριλαμβανομένων εναρ 
μονισμένων μεθόδων για τον καθορισμό της δυναμικότητας και της 
ενδεδειγμένης χρήσης, έως τις 26 Μαρτίου 2009. 

▼B 
3. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και στοιχεία-κουμπιά που περιέ 
χουν περισσότερο από 0,0005 % υδράργυρο, περισσότερο από 0,002 % 
κάδμιο ή περισσότερο από 0,004 % μόλυβδο, επισημαίνονται 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 επιφά 
νεια τουλάχιστον ενός τετάρτου του μεγέθους αυτού του συμβόλου. 

4. Το σύμβολο που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ καλύπτει τουλάχι 
στον 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 κυλινδρικών στοιχείων, 
το σύμβολο καλύπτει τουλάχιστον το 1,5 % της επιφάνειας της ηλε 
κτρικής στήλης ή του συσσωρευτή και έχει μέγιστες διαστάσεις 5 × 5 
cm. 

▼B
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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 συσσω 
ρευτής ή η συστοιχία ηλεκτρικών στηλών· πρέπει όμως να τυπώνεται 
στη συσκευασία σύμβολο διαστάσεων τουλάχιστον 1 × 1 cm. 

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

▼M3 
7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 23α για τη θέσπιση εξαιρέσεων από τις 
απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Κατά την 
προετοιμασία των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή πραγμα 
τοποιεί διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, ιδίως τους 
παραγωγούς, τους φορείς συλλογής, τους φορείς ανακύκλωσης, τους 
φορείς επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις οργανώ 
σεις καταναλωτών, και τις οργανώσεις εργαζομένων. 

▼M4 __________ 

Άρθρο 22α 

Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 

Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οικο 
νομικά μέσα και άλλα μέτρα, με σκοπό την παροχή κινήτρων για την 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως εκείνα που αναφέρο 
νται στο παράρτημα IVα της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή άλλα κατάλληλα 
μέσα και μέτρα. 

▼B 

Άρθρο 23 

Επανεξέταση 

▼M4 
1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχε 
τικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τις επιπτώσεις της στο 
περιβάλλον και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

2. Στην έκθεσή της η Επιτροπή περιλαμβάνει αξιολόγηση των ακο 
λούθων πτυχών της παρούσας οδηγίας: 

▼B 
α) τη σκοπιμότητα περαιτέρω μέτρων διαχείρισης κινδύνου για τις ηλε 

κτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν βαρέα μέταλ 
λα· 

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

γ) τη σκοπιμότητα των απαιτήσεων ελάχιστης ανακύκλωσης που προ 
βλέπονται στο τμήμα Β του παραρτήματος ΙΙΙ, λαμβανομένων 
υπόψη της πληροφόρησης που παρέχουν τα κράτη μέλη, της τεχνι 
κής προόδου και της πρακτικής εμπειρίας που αποκτήθηκε στα 
κράτη μέλη. 

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

▼B
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Άρθρο 23α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 7 
χορηγείται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 30 Δεκεμ 
βρίου 2013. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδό 
τηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους 
ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλλουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 7 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης αίρει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται σε αυτήν. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη της δημοσίευσής 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αργότερα, σε 
ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση ανάκλησης δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξε 
ων. 

4. Κατά την έκδοση πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή μερι 
μνά για την ταυτόχρονη κοινοποίηση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του 
άρθρου 15 παράγραφος 3 και του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 7 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβάλουν αντίρρηση ούτε το Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοι 
νοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση του εν λόγω διαστήμα 
τος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφό 
τερα την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Άρθρο 24 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί 
βάσει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Η ως άνω αποτελεί επιτροπή κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ). 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Όταν η επιτροπή δεν διατυπώνει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το 
σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 
4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

▼M3 

( 1 ) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδη 
γιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.). 

( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενι 
κών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκη 
σης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 
28.2.2011, σ. 13).
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Άρθρο 25 

Κυρώσεις 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμ 
φωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινο 
ποιούν τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2008, και 
την ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με οιανδήποτε μεταγενέστερη τρο 
ποποίησή 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, αναφέρονται 
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 διατάξεων 
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 εκμετάλλευσης. Οι συμ 
φωνίες 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 παρακολουθούνται 
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 νομο 
θετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα. 

▼B
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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. 

▼B
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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. 

▼B
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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: 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Λεπτομερείς απαιτήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

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

2. Η επεξεργασία και η κάθε είδους αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένης της 
προσωρινής αποθήκευσης, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 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 αποδό 
σεις 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· 

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 

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

▼B



 

02006L0066 — EL — 04.07.2018 — 004.001 — 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Διαδικαστικές απαιτήσεις εγγραφής στα μητρώα 

1. Απαιτήσεις εγγραφής 

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών εγγράφονται, με έντυπα 
ή με ηλεκτρονικά μέσα, στα μητρώα των εθνικών αρχών ή των εγκεκριμένων 
από τα κράτη μέλη εθνικών οργανώσεων που είναι αρμόδιες για την ευθύνη 
των παραγωγών (εφεξής «φορείς εγγραφής»). 

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να αποτελεί μέρος άλλης διαδικασίας εγγρα 
φής παραγωγών σε μητρώα. 

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών εγγράφονται μία μόνο 
φορά στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διαθέτουν για πρώτη φορά σε 
επαγγελματική βάση ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Κατά την εγγραφή 
τους, τους αποδίδεται αριθμός εγγραφής. 

2. Στοιχεία προς υποβολή από τους παραγωγούς 

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών παρέχουν στους φορείς 
εγγραφής τα ακόλουθα στοιχεία: 

i) επωνυμία του παραγωγού και εμπορικές ονομασίες (εφόσον υπάρχουν) 
με τις οποίες δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος· 

ii) διεύθυνση/διευθύνσεις του παραγωγού: ταχυδρομικός τομέας και τόπος, 
οδός και αριθμός, χώρα, URL, αριθμός τηλεφώνου, καθώς και αρμόδιος 
επικοινωνίας, αριθμός τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του παραγωγού, εάν υπάρχουν· 

iii) το είδος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διαθέτει στην 
αγορά ο παραγωγός: φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλε 
κτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας ή ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές αυτοκινήτων· 

iv) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός εκπλη 
ρώνει τις υποχρεώσεις του: ατομικά ή μέσω συλλογικού συστήματος· 

v) ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής· 

vi) εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού, συμπεριλαμβανομέ 
νου του Ευρωπαϊκού ή του εθνικού αριθμού φορολογικού μητρώου 
(προαιρετικό)· 

vii) δήλωση περί του αληθούς των υποβαλλόμενων στοιχείων. 

Για την εγγραφή που αναφέρεται στο σημείο 1 δεύτερο εδάφιο, οι παραγω 
γοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών δεν υποχρεούνται να παρέχουν 
άλλα στοιχεία πέραν αυτών που απαριθμούνται στο σημείο 2 σημεία i) έως 
vii). 

3. Τέλη εγγραφής 

Οι φορείς εγγραφής μπορούν να επιβάλλουν τέλη εγγραφής μόνον εφόσον 
αυτά συναρτώνται με το κόστος και δεν είναι δυσανάλογα. 

Οι φορείς εγγραφής που επιβάλλουν τέλη εγγραφής ενημερώνουν τις αρμό 
διες εθνικές αρχές σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού του ύψους των τελών. 

4. Μεταβολή των δεδομένων εγγραφής 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων 
εγγραφής που έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς σύμφωνα με το σημείο 
2 σημεία i) έως vii), να ενημερώνεται από τους παραγωγούς ο οικείος φορέας 
εγγραφής το αργότερο ένα μήνα μετά τη μεταβολή. 

5. Διαγραφή από τα μητρώα 

Όταν ένας παραγωγός παύει να έχει την ιδιότητα του παραγωγού σε ένα 
κράτος μέλος, διαγράφεται από τα μητρώα ενημερώνοντας σχετικώς τον 
οικείο φορέα εγγραφής. 

▼M3


