
ΟΔΗΓΙΑ 2008/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που

ανατίθενται στην Επιτροπή

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,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (3) προβλέπει ότι πρέπει να θεσπισθούν ορι-
σμένα μέτρα σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανα-
τίθενται στην Επιτροπή (4).

(2) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση
2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο για τη θέσπιση μέτρων γενικής εμβελείας που
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοι-
χείων βασικής πράξης, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, μεταξύ άλλων,
διά της καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά
της συμπληρώσεως της πράξης με νέα μη ουσιώδη στοιχεία.

(3) Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής (5) σχετικά με την απόφαση
2006/512/ΕΚ, για να εφαρμοσθεί η κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο σε ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν εκδοθεί
σύμφωνα με το άρθρο 251 της συνθήκης, οι πράξεις
αυτές πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις εφαρμο-
στέες διαδικασίες.

(4) Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρμόζει
το παράρτημα III και να θεσπίζει και να αναθεωρεί λεπτο-
μερείς κανόνες για τις εξαγωγές και για την επισήμανση
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Δεδομένου ότι τα εν
λόγω μέτρα είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας
2006/66/ΕΚ, μεταξύ άλλων, διά της συμπληρώσεώς της
με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπει το
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(5) Συνεπώς, η οδηγία 2006/66/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(6) Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που επιφέρονται στην οδη-
γία 2006/66/ΕΚ με την παρούσα οδηγία είναι τεχνικής
φύσεως και αφορούν μόνον τη διαδικασία επιτροπής, δεν
είναι αναγκαίο να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο από τα
κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαίο να θεσπι-
σθούν διατάξεις προς το σκοπό αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείμενο:

«4. Για την αντιμετώπιση δυσχερειών που αντιμετωπίζει κρά-
τος μέλος όσον αφορά την πλήρωση των απαιτήσεων της παρα-
γράφου 2 λόγω ειδικών περιστάσεων σε εθνικό επίπεδο, μπορούν
να καθορίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με την κανονι-
στική διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2007, καθιερώνεται κοινή μεθοδολογία
για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών σε τελικούς χρήστες. Το μέτρο αυτό,
που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοι-
χείων της παρούσας οδηγίας διά της συμπληρώσεώς της, θεσπί-
ζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3.».
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(1) ΕΕ C 175 της 27.7.2007, σ. 57.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 (δεν

έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2008.

(3) ΕΕ L 266 της 26.9 2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την

απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).
(5) ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1.



2. Στο άρθρο 12 παράγραφος 6, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Το παράρτημα III μπορεί να προσαρμόζεται ή να συ-
μπληρώνεται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική ή η επιστη-
μονική πρόοδος. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας,
μεταξύ άλλων, διά της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 24 παράγραφος 3.».

3. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείμενο:

«3. Καθιερώνονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου, και ιδιαίτερα, κριτήρια για την αξιολό-
γηση των ισοδυνάμων συνθηκών όπως αναφέρεται στην παρά-
γραφο 2. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροπο-
ποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, διά της
συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 24 παρά-
γραφος 3.».

4. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

Απογραφή

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός να απογράφε-
ται. Η απογραφή υπόκειται στις ίδιες διαδικαστικές απαιτήσεις
σε κάθε κράτος μέλος. Οι εν λόγω απαιτήσεις απογραφής, που
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
της παρούσας οδηγίας, διά της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3.».

5. Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη μερι-
μνούν ώστε, σε όλες τις ηλεκτρικές στήλες και σε όλους τους
συσσωρευτές, φορητές και ενσωματωμένες σε αυτοκινούμενα
μέσα, να αναφέρεται η χωρητικότητα κατά τρόπο ορατό,
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Το αργότερο έως τις 26 Μαρτίου
2009, καθορίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή

της απαίτησης αυτής, συμπεριλαμβανομένων εναρμονισμένων
μεθόδων για τον καθορισμό της χωρητικότητας και της ενδε-
δειγμένης χρήσης. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδη-
γίας, διά της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 24 παράγραφος 3.».

β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Είναι δυνατόν να χορηγούνται εξαιρέσεις από τις απαι-
τήσεις επισήμανσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Τα
μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά της συμπλη-
ρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδι-
κασία με έλεγχο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 24 παρά-
γραφος 3.».

6. Στο άρθρο 24, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείμενο:

«3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παρα-
γράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατά-
ξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

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

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ
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