
II 

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) 

ROZHODNUTÍ 

KOMISE 

ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 5. srpna 2009, 

kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES 

(oznámeno pod číslem K(2009) 6054) 

(Text s významem pro EHP) 

(2009/603/ES) 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 
91/157/EHS ( 1 ), a zejména na článek 17 uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Směrnice 2006/66/ES stanoví požadavek registrace 
výrobců baterií a akumulátorů. Aby nedocházelo ke 
zbytečné administrativní zátěži těchto výrobců, je 
nezbytné stanovit procesní požadavky platné pro celé 
Společenství. 

(2) Je třeba určit informace, které by výrobci baterií 
a akumulátorů měli předkládat při podávání žádosti 
o registraci, a zabránit překrývání s požadavky souvisejí
cími s jinými registračními postupy. 

(3) Všechny registrační poplatky by měly být přiměřené 
a stanovené na základě nákladů, aby nedocházelo ke 
zbytečným administrativním nákladům dotčených 
výrobců. 

(4) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se 
stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 směr
nice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ( 2 ), 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Požadavky na registraci 

Registraci výrobců baterií a akumulátorů provádějí vnitrostátní 
orgány nebo organizace odpovědných výrobců schválené 
v každém členském státě, dále jen registrační subjekty, a to 
tištěnou nebo elektronickou formou. 

Registrační řízení může být součástí jiného registračního řízení 
výrobce. 

Výrobci baterií a akumulátorů se zaregistrují pouze jednou 
v členském státě, v němž poprvé v rámci své obchodní činnosti 
uvádějí baterie a akumulátory na trh tohoto členského státu, 
a při registraci obdrží registrační číslo. 

Článek 2 

Informace poskytované výrobci 

Výrobci baterií a akumulátorů předloží registračnímu subjektu 
informace stanovené v příloze.
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Pro účely registrace uvedené v čl. 1 druhém pododstavci nejsou 
výrobci baterií a akumulátorů povinni předkládat jiné informace 
než ty, které jsou uvedeny v příloze. 

Článek 3 

Registrační poplatky 

Registrační subjekty mohou uplatňovat registrační poplatky 
pouze pod podmínkou, že jsou založeny na nákladech a jsou 
přiměřené. 

Registrační subjekty uplatňující registrační poplatky uvědomí 
o metodice výpočtu nákladů na tyto poplatky příslušné vnitros
tátní orgány. 

Článek 4 

Změna údajů uvedených v registraci 

Členské státy zajistí, že v případě změn údajů předložených 
výrobci podle přílohy tohoto rozhodnutí o nich výrobci infor

mují příslušný registrační subjekt nejpozději do jednoho měsíce 
poté, kdy k této změně došlo. 

Článek 5 

Zrušení registrace 

Jestliže výrobci přestanou být výrobci v členském státě, zruší 
svou registraci tím, že o tom uvědomí příslušný registrační 
subjekt. 

Článek 6 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 5. srpna 2009. 

Za Komisi 
Stavros DIMAS 

člen Komise
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PŘÍLOHA 

INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ K REGISTRACI 

1. Jméno výrobce a značka (je-li k dispozici), kterou v členském státě používá pro svou obchodní činnost. 

2. Adresa (adresy) výrobce: poštovní směrovací číslo a místo, název ulice a číslo, země, internetová adresa (URL), číslo 
telefonu, jakož i kontaktní osoba, číslo faxu a e-mailová adresa, jsou-li k dispozici. 

3. Označení druhu baterií a akumulátorů uváděných výrobcem na trh: přenosné baterie a akumulátory, průmyslové 
baterie a akumulátory nebo automobilové baterie a akumulátory. 

4. Informace o tom, jak výrobce plní své povinnosti: jednotlivě nebo souhrnně. 

5. Datum žádosti o registraci. 

6. Vnitrostátní identifikační kód výrobce, včetně evropského daňového čísla nebo vnitrostátního daňového čísla výrobce 
(podle možnosti). 

7. Prohlášení o pravdivosti uvedených informací.
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