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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2008/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Νοεμβρίου 2008
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών στην αγορά
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινοτικής Επιτρο
πής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ (3) θα
πρέπει να αποσαφηνιστεί, ώστε οι ηλεκτρικές στήλες και οι
συσσωρευτές που έχουν διατεθεί νομίμως στην αγορά οπου
δήποτε στην Κοινότητα πριν από τις 26 Σεπτεμβρίου 2008
και δεν πληρούν τις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας να μπο
ρούν να παραμείνουν στην κοινοτική αγορά μετά την εν
λόγω ημερομηνία. Με αυτή την αποσαφήνιση θα υπάρξει
ασφάλεια δικαίου για τις ηλεκτρικές στήλες που έχουν δια
τεθεί στην κοινοτική αγορά και αναμένεται ότι θα διασφαλι
στεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η αποσα
φήνιση είναι σύμφωνη με την αρχή της ελαχιστοποίησης των
αποβλήτων και αναμένεται ότι θα συμβάλει στη μείωση του
διοικητικού φόρτου.
Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως
η οδηγία 2006/66/ΕΚ,

(1) Γνώμη που εδόθη στις 9 Ιουλίου 2008 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην
ΕΕ).
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (δεν έχει
δημοσιευτεί ακόμα στην ΕΕ) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής
Οκτωβρίου 2008.
(3) ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ
Το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ αντικαθίστα
ται από τα ακόλουθα:
«2.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι δεν διατίθενται στην αγορά μετά τις 26 Σεπτεμ
βρίου του 2008 ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαι
τήσεις της παρούσας οδηγίας και διατίθενται στην αγορά μετά
την εν λόγω ημερομηνία, αποσύρονται από την αγορά».

Άρθρο 2
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν
με την παρούσα οδηγία έως τις 5 Ιανουαρίου 2009.

Όταν οι διατάξεις αυτές θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέ
μπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή
αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος παραπομπής
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των
κυριοτέρων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 4
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 19 Νοεμβρίου 2008.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

