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ΥΑ ΥΠΕ//2021 (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651 ΦΕΚ Β 4382 2021): Ενσωμ.Οδ(ΕΕ)2018/849- Τρ.ΚΥΑ 2010(1625Β) Πρόγρ.εναλλακ

Αρθρο :0
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651 (ΦΕΚ B' 4382/22.09.2021)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής
Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών - τροποποίηση της υπ' αρ. 41624/2057/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ "σχετικά με τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την
κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ" και 2008/103/ΕΚ "για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά", του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β'1625).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α' 133).
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερο του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση» (Α' 136) και τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34).
4. Τις διατάξεις του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας
94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 129).
5. Τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEL 150/93/14.6.2018).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και ιδίως της
παρ. 5 του άρθρου 111 αυτού.
7. Την υπ' αρ. 175.11/03.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για την εισήγηση του σχεδίου
κοινής υπουργικής απόφασης.
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/79346/1663/ 26.08.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο :1
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ` αρ. 41624/2057/2010 κοινή υπουργική απόφαση
(κ.υ.α.), με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849, κατά το μέρος αυτής
που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, 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.

Αρθρο :2
Άρθρο 2
Ποσοτικοί στόχοι συλλογής - Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ` αρ. 41624/2057/2010 κ.υ.α. (παρ. 1
του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Οι παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 5 της υπ` αρ. 41624/2057/ 2010 κοινής υπουργικής απόφασης
τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Ποσοτικοί στόχοι συλλογής
1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) προβαίνει για πρώτη φορά στον υπολογισμό του
ποσοστού συλλογής, μετά την 26 Σεπτεμβρίου 2011. Με την επιφύλαξη της υπό στοιχεία Η.Π.
23615/651/Ε.103/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου
2012 και άλλες διατάξεις» (Β` 1184), τα στοιχεία για την ετήσια συλλογή και τις πωλήσεις
περιλαμβάνουν και τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που έχουν ενσωματωθεί σε συσκευές.
2. Οι στόχοι συλλογής για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που τίθενται είναι οι
ακόλουθοι:
i. Μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον ποσοστό συλλογής 25%.
ii. Μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον ποσοστό συλλογής 45%.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί σε ετήσια βάση τα ποσοστά συλλογής, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με
την μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα I του άρθρου 22 και καταρτίζει εκθέσεις, τις οποίες
υποβάλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι
εκθέσεις αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό
του ποσοστού συλλογής. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 2150/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβιβάζει τις εκθέσεις ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή, εντός
δεκαοκτώ (18) μηνών από το τέλος του έτους υποβολής για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία.
4. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται δυσκολίες λόγω ειδικών περιστάσεων εθνικής φύσεως, για την
επίτευξη των απαιτήσεων της παρ. 2, μπορεί ο Ε.Ο.ΑΝ. να ζητά από την Επιτροπή μεταβατικές
ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 10 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ.
5. Η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και
βιομηχανίας, πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012.».

Αρθρο :3
Άρθρο 3
Εθνικές εκθέσεις εφαρμογής - Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ` αρ. 41624/2057/2010 κ.υ.α.
(παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 της υπ` αρ. 41624/2057/ 2010 κοινής υπουργικής απόφασης
καταργούνται, η παρ. 3 αντικαθίσταται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Εθνικές εκθέσεις εφαρμογής
1. (Καταργείται).
2. (Καταργείται).
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με τα επίπεδα ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται κάθε σχετικό
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. Β) και για το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι αποδόσεις
που προβλέπονται στο τμήμα Β του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 22 και τις υποβάλλει στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται
ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός
διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα
στοιχεία της έκθεσης.».

Αρθρο :4
Άρθρο 4
Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων - προσθήκη νέου άρθρου στην υπ` αρ.
41624/2057/2010 κ.υ.α. (παρ. 4 του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Μετά το άρθρο 12 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12 Α:
Κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων
1. Κατά τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες
παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα ΣΣΕΔ, προκειμένου να προωθείται η ιεράρχηση
των αποβλήτων, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του στοιχείου β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.
4819/2021, καθώς και ο τύπος, ο τύπος χημείας και το περιεχόμενο ανακυκλωμένου υλικού των
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
2. Επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρ. 1 και με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας,
μπορεί να χρησιμοποιούνται οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της
ιεράρχησης αποβλήτων, όπως εκείνα που προβλέπονται στα Παραρτήματα IV και IVa του άρθρου 75,
του ν. 4819/2021 ή άλλα κατάλληλα μέτρα και μέσα.

Αρθρο :5
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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