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IRÁNYELVEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/103/EK IRÁNYELVE
(2008. november 19.)
az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló
2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történő
módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 2006/66/EK irányelv módosítása

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

A 2006/66/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„(2)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket
annak biztosítására, hogy azon elemek vagy akkumulátorok,
amelyek nem felelnek meg ezen irányelv követelményeinek,
2008. szeptember 26-át követően ne kerüljenek forgalomba.
Az ezen irányelv követelményeinek nem megfelelő és az
említett időpontot követően forgalomba hozott elemeket
vagy akkumulátorokat ki kell vonni a forgalomból.”

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe
lelően (2),
2. cikk
mivel:

(1)

(2)

Átültetés

A 2006/66/EK irányelv (3) 6. cikke (2) bekezdésének
szövegét pontosítani kell annak érdekében, hogy azon
elemek vagy akkumulátorok, amelyeket 2008. szep
tember 26-a előtt jogszerűen hoztak forgalomba a
Közösség valamely pontján, és amelyek nem felelnek
meg az említett irányelv követelményeinek, ezt az
időpontot követően is forgalomban maradhassanak a
Közösségben. A pontosítás jogbiztonságot nyújtana a
Közösség piacán forgalomba hozott elemek tekintetében
és hozzájárulna a belső piac megfelelő működéséhez. A
pontosítás összhangban áll a hulladékminimalizálás
elvével és hozzájárul az adminisztratív terhek csökkenté
séhez.

(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2009. január 5-ig megfelel
jenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módszerét a tagállamok határozzák meg.

(2)
A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv
által szabályozott területen fogadnak el.

A 2006/66/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módo
sítani kell,

(1) A 2008. július 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(2) Az Európai Parlament 2008. július 9-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. október 20-i
határozata.
(3) HL L 266., 2006.9.26., 1. o.

3. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lép hatályba.
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4. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. november 19-én.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

