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	2010/EES/64/09TILSKIPUN	EVRÓPUÞINgSINS	Og	RÁÐSINS	2008/103/EB,

frá	19.	nóvember	2008

um	breytingu	á	tilskipun	2006/66/EB	um	rafhlöður	og	rafgeyma	og	úrgangsrafhlöður	og	
úrgangsrafgeyma	og	varðar	setningu	rafhlaðna	og	rafgeyma	á	markað	(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum  
1. mgr. 95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Rétt er að útlista nánar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2006/66/
EB (3) svo að rafhlöður og rafgeymar, sem voru löglega 
sett á markað í Bandalaginu fyrir 26. september 2008 og 
uppfylla ekki kröfur tilskipunarinnar, geti verið áfram 
á markaði í Bandalaginu eftir þann dag. Þessi nánari 
útlistun mun tryggja réttarvissu varðandi rafhlöður sem 
eru settar á markað í Bandalaginu og tryggja snurðulausa 
starfsemi innri markaðarins. Útlistunin er í samræmi við 
grundvallarregluna um lágmörkun úrgangs og stuðlar að 
því að minnka stjórnsýsluálag.

2) Því ber að breyta tilskipun 2006/66/EB til samræmis við 
það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Breyting	á	tilskipun	2006/66/EB

Í stað 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2006/66/EB komi eftirfarandi:

 „2. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að rafhlöður og rafgeymar, sem uppfylla ekki 
kröfur þessarar tilskipunar, séu ekki sett á markað eftir 26. 
september 2008.

 Rafhlöður og rafgeymar, sem uppfylla ekki kröfur 
þessarar tilskipunar og eru sett á markað eftir þennan 
dag, skulu tekin af markaði.“

2. gr.

Lögleiðing

 1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 5. janúar 2009.

 Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal 
vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík 
tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin 
skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

 2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni 
helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um 
málefni sem tilskipun þessi tekur til.

3. gr.

gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 327, 5.12.2008, bls. 7. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2010 frá 29. janúar 
2010 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 19, 22.4.2010, bls. 14.

(1) Áliti var skilað 9. júlí 2008 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).
(2) Álit Evrópuþingsins frá 9. júlí 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 20. október 2008.
(3) Stjtíð. ESB L 266, 26.9.2006, bls. 1.
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4. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 19. nóvember 2008.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 H.-G. Pöttering J.-P. Jouyet

 forseti. forseti.


