5. 1. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 1/1

Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/101/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 22αr ∆εκεµβρου 1998
περ προσαρµογr στην τεχνικ προδο τηr οδηγαr 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλου για τιr
ηλεκτρικr στλεr και τουr συσσωρευτr που περιχουν ορισµνεr επικνδυνεr ουσεr
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 18ηr Μαρτου
1991, για τιr ηλεκτρικr στλεr και τουr συσσωρευτr που
περιχουν ορισµνεr επικνδυνεr ουσεr (1), και ιδωr το
ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι στο πλασιο τηr πρξηr προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr
Vινλανδαr και τηr Σουηδαr προβλπεται, ιδατερα στα
ρθρα 69 και 112, τι εντr τεσσρων ετν απ την ηµεροµηνα τηr προσχρησηr οι διατξειr σχετικ µε τιr ηλεκτρικr στλεr που περιχουν υδρργυρο, που αναφρονται
στο ρθρο 3 τηr οδηγαr 91/157/ΕΟΚ, αναθεωρονται
σµφωνα µε τιr διατξειr τηr ΕΚ·
τι για να επιτευχθε υψηλ εππεδο περιβαλλοντικr προστασαr θα πρπει να απαγορευτε η διθεση στην αγορ
ορισµνων ηλεκτρικν στηλν δεδοµνηr τηr περιεκτικτητr τουr σε υδρργυρο· τι η απαγρευση αυτ, για να
εναι πλρωr αποτελεσµατικ για το περιβλλον, πρπει να
περιλαµβνει συσκευr εντr των οποων υπρχουν ενσωµατωµνεr αυτο του εδουr ηλεκτρικr στλεr και συσσωρευτr· τι ττοια απαγρευση µπορε να χει θετικr συνπειεr σον αφορ τη διευκλυνση τηr ανκτησηr των ηλεκτρικν στηλν·
τι θα πρπει να ληφθε υπψη η τεχνολογικ ανπτυξη
εναλλακτικν ηλεκτρικν στηλν που να µην περιχουν
βαρα µταλλα·
τι, συνεπr η οδηγα 91/157/ΕΟΚ πρπει να τροποποιηθε
αναλγωr·
τι τα µτρα που προβλπονται απ την παροσα οδηγα
συµφωνον µε τη γνµη που χει διατυπσει η επιτροπ
που συνεστθη σµφωνα µε το ρθρο 18 τηr οδηγαr 75/
442/ΕΟΚ, τηr 15ηr Ιουλου 1975, περ των στερεν
αποβλτων (2), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 96/350/ΕΚ τηr Επιτροπr (3),
(1) ΕΕ L 78 τηr 26. 3. 1991, σ. 38.
(2) ΕΕ L 194 τηr 25. 7. 1975, σ. 47.
(3) ΕΕ L 135 τηr 6. 6. 1996, σ. 32.

ρθρο 1
Η οδηγα 91/157/ΕΟΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Το ρθρο 3 παργραφοr 1 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«1.
Τα κρτη µλη απαγορεουν, απ την 1η Ιανουαρου 2000 το αργτερο, τη διθεση στην αγορ ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν µε περιεκτικτητα σε
υδρργυρο νω του 0,0005 % κατ βροr, συµπεριλαµβανοµνων και των περιπτσεων που αυτr οι ηλεκτρικr
στλεr και συσσωρευτr εναι ενσωµατωµνοι σε
συσκευr. Οι ηλεκτρικr στλεr τπου “κουµπ”  οι
ηλεκτρικr στλεr που αποτελονται απ στοιχεα τπου
“κουµπ” των οποων η περιεκτικτητα σε υδρργυρο δεν
υπερβανει το 2 % κατ βροr εξαιρονται απ την απαγρευση αυτ.»
2. Το παρρτηµα Ι αντικαθσταται απ το παρρτηµα τηr
παροσαr οδηγαr.
ρθρο 2
Τα κρτη µλη θεσπζουν και δηµοσιεουν πριν απ την 1η
Ιανουαρου 2000 τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr
και διοικητικr διατξειr /και λοιπ µτρα που θεσπζουν
για να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα. Πληροφορον αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
ταν τα κρτη µλη θεσπζουν τιr εν λγω διατξειr, οι
τελευταεr αυτr περιχουν παραποµπ στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ παρµοια παραποµπ κατ την
επσηµη δηµοσευσ τουr. Ο τρποr τηr παραποµπr καθορζεται απ τα κρτη µλη.
ρθρο 3
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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ρθρο 4

Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 22 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Ritt BJERREGAARD

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Οι ακλουθεr ηλεκτρικr στλεr και συσσωρευτr καλπτονται απ την παροσα οδηγα:
1. Ηλεκτρικr στλεr και συσσωρευτr που διατθενται στην αγορ απ τηr 1ηr Ιανουαρου 1999 και των οποων
η περιεκτικτητα σε υδρργυρο υπερβανει το 0,0005 % κατ βροr.
2. Ηλεκτρικr στλεr και συσσωρευτr που χουν διατεθε στην αγορ απ τιr 18 Σεπτεµβρου 1992 και
περιχουν:
— νω των 25 mg υδρργυρο αν στοιχεο, εξαιρσει αλκαλικν ηλεκτρικν στηλν που περιχουν µαγγνιο,
— νω του 0,025 % κδµιο κατ βροr,
— νω του 0,4 % µλυβδο κατ βροr.
3. Αλκαλικr ηλεκτρικr στλεr που περιχουν µαγγνιο και νω του 0,025 % υδρργυρο κατ βροr, που χουν
διατεθε στην αγορ απ τιr 18 Σεπτεµβρου 1992.»
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