
DIRECTIVE

DIRECTIVA 2008/103/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2008

de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și
acumulatori în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și a acumulatorilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1) Ar trebui clarificat articolul 6 alineatul (2) din Directiva
2006/66/CE (3), pentru a permite păstrarea pe piață în
Comunitate, după data de 26 septembrie 2008, a bate
riilor și a acumulatorilor introduși legal pe piață, oriunde
în Comunitate, înainte de data menționată, și care nu
corespund cerințelor directivei sus-menționate. Această
clarificare ar oferi securitate juridică în ceea ce privește
bateriile introduse pe piață în Comunitate și ar asigura
funcționarea fără probleme a pieței interne. Această clari
ficare este conformă cu principiul reducerii la minimum a
deșeurilor și ar contribui la diminuarea sarcinilor admi
nistrative.

(2) Prin urmare, Directiva 2006/66/CE ar trebui modificată
în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Directivei 2006/66/CE

Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2006/66/CE se înlocuiește
cu următorul text:

„(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se
asigura că bateriile sau acumulatorii care nu îndeplinesc
cerințele prezentei directive nu sunt introduse pe piață după
data de 26 septembrie 2008.

Bateriile și acumulatorii care nu îndeplinesc cerințele
prezentei directive și sunt introduse pe piață după data
menționată se retrag de pe piață.”

Articolul 2

Transpunere

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive până la 5 ianuarie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor
dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul regle
mentat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

RO5.12.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327/7

(1) Avizul din 9 iulie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul Parlamentului European din 9 iulie 2008 (nepublicat încă în

Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 octombrie 2008.
(3) JO L 266, 26.9.2006, p. 1.



Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 19 noiembrie 2008.
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Președintele
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