
DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/103/WE

z dnia 19 listopada 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii
i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy 2006/66/WE (3) powinien
zostać wyjaśniony, aby baterie i akumulatory wprowa
dzone do obrotu zgodnie z prawem, w jakimkolwiek
miejscu we Wspólnocie, przed dniem 26 września
2008 r., które nie spełniają wymagań dyrektywy, mogły
pozostać w obrocie we Wspólnocie po tej dacie. Wyjaś
nienie to zapewniłoby pewność prawną w odniesieniu do
baterii wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie oraz
sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Wyjaś
nienie jest zgodne z zasadą minimalizacji wytwarzania
odpadów i przyczyniłoby się do zmniejszenia obciążenia
administracyjnego.

(2) W związku z tym dyrektywa 2006/66/WE powinna
zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiana w dyrektywie 2006/66/WE

Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy 2006/66/WE otrzymuje brzmienie:

„2. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki
w celu zapewnienia, aby baterie lub akumulatory, które nie
spełniają wymagań wynikających z niniejszej dyrektywy, nie
były wprowadzane do obrotu po dniu 26 września 2008 r.

Baterie i akumulatory, które nie spełniają wymagań wynika
jących z niniejszej dyrektywy i które wprowadzane są do
obrotu po tej dacie, wycofuje się z obrotu.”.

Artykuł 2

Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy usta
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 5 stycznia 2009 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach
objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opubliko
wania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Opinia z dnia 9 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. (dotychczas
nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 20 października 2008 r.

(3) Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.



Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 19 listopada 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady
J.-P. JOUYET

Przewodniczący
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