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

ROZHODNUTÍ

KOMISE
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 25. listopadu 2009,
kterým se zavádí dotazník pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech
(oznámeno pod číslem K(2009) 9105)
(Text s významem pro EHP)

(2009/851/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(3)

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:

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 čl. 22 odst. 2 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle čl. 22 odst. 1 směrnice 2006/66/ES se na člen
ských státech požaduje, aby na základě dotazníku pravi
delně podávaly zprávu o provádění uvedené směrnice.

Článek 1
Členské státy vypracují své zprávy o provádění směrnice
2006/66/ES na základě dotazníku uvedeného v příloze tohoto
rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. listopadu 2009.
(2)

Aby při přípravě této zprávy nevznikla nadměrná admi
nistrativní zátěž, je vhodné omezit seznam požadova
ných informací na ty údaje, jež mají pro Komisi největší
význam při posuzování nutnosti zlepšit provádění směr
nice 2006/66/EHS.

(1) Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.

Za Komisi
Stavros DIMAS

člen Komise

(2) Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.
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PŘÍLOHA
DOTAZNÍK PRO ZPRÁVU ČLENSKÝCH STÁTŮ O PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE 2006/66/ES
1. Provedení ve vnitrostátním právu
Informace, které má obsahovat první zpráva členského státu:

a) Uveďte prosím odkaz a případně též elektronický odkaz na právní předpisy Vašeho státu, jimiž se provádí daná
směrnice, a to včetně všech jejích změn.

b) Bylo některé z ustanovení uvedených v článku 8, 15 a 20 provedeno formou dobrovolných dohod mezi
příslušnými orgány a dotyčnými hospodářskými subjekty?

2. Vliv na životní prostředí
Jaké kroky, včetně ekonomických nástrojů podle článku 9, byly v souladu s článkem 5 směrnice učiněny ke zlepšení
vlivu baterií a akumulátorů na životní prostředí?

3. Systémy sběru
Popište prosím stručně (nejvýše 100 slovy), jakým způsobem byl do praxe proveden článek 8.

4. Cíle sběru
Upřesněte prosím, jakých úrovní sběru (včetně baterií a akumulátorů zabudovaných do zařízení) bylo dosaženo
v jednotlivých kalendářních letech, kterých se týká tato zpráva. První zpráva zahrnuje pouze rok 2011.

5. Zpracování a recyklace
a) Jaká byla přijata opatření, aby se zajistilo, že všechny sebrané odpadní baterie a akumulátory byly řádně zpra
covány a recyklovány podle čl. 12 odst. 1 směrnice 2006/66/ES?

b) Bylo podle č. 12 odst. 1 druhého pododstavce směrnice využito možnosti odstraňovat sebrané přenosné baterie
nebo akumulátory obsahující nebezpečné látky? V případě kladné odpovědi uveďte prosím odkaz na každý návrh
opatření oznámený Komisi podle čl. 12 odst. 1.

c) Jaké míry recyklace bylo dosaženo v každém dotyčném roce? Byly všechny sebrané baterie a akumulátory
dopraveny k recyklaci podle čl. 12 odst. 1?

d) Jaké úrovně recyklační účinnosti bylo dosaženo v každém kalendářním roce od 26. září 2011, a jsou-li údaje
k dispozici, v předchozím roce?

6. Odstraňování
a) Jaká opatření byla přijata, aby se zajistilo, že průmyslové nebo automobilové baterie a akumulátory nejsou
odstraňovány ukládáním na skládkách?

b) Byla za účelem minimalizace odstraňování baterií a akumulátorů jako směsného komunálního odpadu přijata
opatření, jež by překračovala rámec ustanovení článku 14?

7. Vývoz
Kolik sebraných odpadních baterií a akumulátorů bylo vyvezeno do třetích zemí? Tyto země prosím uveďte. U kolika
z těchto vyvezených odpadních baterií a akumulátorů se v souladu s článkem 15 dostatečně prokázalo, že recyklace
proběhla za podmínek rovnocenných požadavkům této směrnice?
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8. Financování
a) Jaká opatření byla přijata, aby se zajistilo, že sběr, zpracování a recyklaci všech odpadních baterií a akumulátorů
financují výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem?
b) Jaká opatření byla přijata, aby se zajistilo, že výrobcům nevznikne dvojí finanční zatížení, jestliže jsou baterie
a akumulátory sbírány podle systémů zřízených v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES (1) nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES (2)?
9. Zprávy členských států o provádění
Uveďte prosím informace o všech opatřeních přijatých podle čl. 22 odst. 3 písm. a), b) a c) směrnice 2006/66/ES
(nejvýše 50 slov na opatření).
10. Kontroly a prosazování
a) Uveďte prosím bližší údaje o kontrolách a systémech sledování uplatňovaných v členských státech k zajištění
souladu se směrnicí 2006/66/ES, a zejména článku 4 a 21 této směrnice.
b) V kolika případech jste zjistili nesoulad se směrnicí 2006/66/ES? Byly některé nevyhovující baterie a akumulátory
staženy z vnitrostátního trhu? Uveďte hlavní důvod nesouladu a opatření, která byla učiněna k zajištění souladu se
směrnicí.
11. Další informace
a) V první zprávě prosím proveďte shrnutí hlavních potíží, se kterými jste se setkali při provádění směrnice. Jakým
způsobem se tyto problémy řešily, popř. jak je lze vyřešit?
b) Uveďte prosím správní orgán (název, adresa, e-mail, další kontaktní údaje), který odpovídá za koordinaci odpovědí
pro tento dotazník.

(1) Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.
(2) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.
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