
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/12/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii
i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym, mających na celu zmianę elementów innych
niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów
lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami
innymi niż istotne.

(3) Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała

zastosowanie do aktów prawnych już obowiązujących
przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane
zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia
do dostosowania załącznika III i do przyjęcia
i przeglądu szczegółowych zasad dotyczących wywozu
oraz etykietowania baterii i akumulatorów. Ponieważ
środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę
elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/66/WE,
między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elemen-
tami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5) W związku z tym dyrektywa 2006/66/WE powinna
zostać odpowiednio zmieniona.

(6) Ponieważ zmiany wprowadzane w dyrektywie
2006/66/WE na mocy niniejszej dyrektywy mają
charakter techniczny i dotyczą jedynie procedury komi-
tetu, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich
transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie
przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2006/66/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W celu zmierzenia się z trudnościami, jakie stoją
przed państwami członkowskimi przy spełnianiu wymogów
ust. 2, w wyniku szczególnych warunków krajowych można
ustanowić przepisy przejściowe zgodnie z procedurą regula-
cyjną, o której mowa w art. 24 ust. 2.

Należy ustanowić wspólną metodykę obliczania rocznej
sprzedaży przenośnych baterii i akumulatorów użytkow-
nikom końcowym do dnia 26 września 2007 r. Środek
ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 24 ust. 3.”;
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2) w art. 12 ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„6. Załącznik III może być dostosowywany lub uzupeł-
niany w celu uwzględnienia postępu technicznego lub
naukowego. Środki te, mające na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 24 ust. 3.”;

3) artykuł 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Należy ustanowić szczegółowe przepisy wykonawcze
do niniejszego artykułu, a w szczególności kryteria oceny
równoważnych warunków, o których mowa w ust. 2. Środki
te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje
się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

4) artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Rejestracja

Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy producent
został zarejestrowany. Do rejestracji stosuje się te same
wymagania proceduralne w każdym państwie członkow-
skim. Takie wymagania dotyczące rejestracji, mające na
celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrek-
tywy poprzez jej uzupełnienie, ustanawia się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 24 ust. 3.”;

5) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby pojemność
wszystkich przenośnych baterii i akumulatorów samo-
chodowych była na nich oznaczona w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny do dnia 26 września 2009 r.
Szczegółowe zasady wdrożenia tego wymogu, w tym

zharmonizowane metody określania pojemności
i odpowiedniego stosowania, ustanawia się nie później
niż do dnia 26 marca 2009 r. Środki te, mające na
celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

b) ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Możliwe jest udzielenie zwolnień od wymogów
etykietowania przewidzianych w niniejszym artykule.
Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

6) artykuł 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady
J. LENARČIČ

Przewodniczący
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