5.12.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/7

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2008/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 19 ноември 2008 година
за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и
акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 95, параграф 1 от него,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Изменение на Директива 2006/66/ЕО

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

Член 6, параграф 2 от Директива 2006/66/ЕО се заменя със
следното:
„2.
Държавите-членки вземат необходимите мерки за гаран
тиране, че батериите или акумулаторите, които не съответстват
на изискванията на настоящата директива, не се пускат на
пазара след 26 септември 2008 г.
Батерии и акумулатори, които не отговарят на изискванията
на настоящата директива и които са пуснати на пазара след
тази дата, се изтеглят от пазара.“

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от
Договора (2),
Член 2
като имат предвид, че:

(1)

(2)

Член 6, параграф 2 от Директива 2006/66/ЕО (3) следва
да бъде пояснен, за да могат батериите и акумулаторите,
които са пуснати законно на пазара където и да е в
Общността преди 26 септември 2008 г. и които не
отговарят на тази директива, да могат да останат на
пазара на Общността след тази дата. Това поясняване би
предоставило правна сигурност по отношение на
батериите, пуснати на пазара в Общността и би
осигурило гладкото функциониране на вътрешния пазар.
Поясняването е в съответствие с принципа за свеждане до
минимум на отпадъците и би допринесло за намаляване
на административните тежести.

Транспониране
1.
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзако
новите и административните разпоредби, необходими, за да се
съобразят с настоящата директива до 5 януари 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа
позоваване на настоящата директива или то се извършва при
официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване
се определят от държавите-членки.

2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, които
те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Следователно Директива 2006/66/ЕО следва да бъде
съответно изменена,

(1) Становище от 9 юли 2008 г. (все още непубликувано в Официален
вестник).
(2) Становище на Европейския парламент от 9 юли 2008 г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от
20 октомври 2008 г.
(3) ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.

Член 3
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в
Официален вестник на Европейския съюз.
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Член 4
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 19 ноември 2008 година.
За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

