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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA
DECYZJA KOMISJI
z dnia 25 listopada 2009 r.
ustanawiająca kwestionariusz sprawozdania państw członkowskich z wykonania dyrektywy
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych
baterii i akumulatorów
(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9105)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/851/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz
uchylającą dyrektywę 91/157/EWG (1), a w szczególności jej
art. 22 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Na mocy art. 22 ust. 1 dyrektywy 2006/66/WE państwa
członkowskie zobowiązane są do przesyłania Komisji
sprawozdań dotyczących wykonania tej dyrektywy,
które sporządza się na podstawie kwestionariusza.
W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego zwią
zanego ze sporządzaniem przedmiotowych sprawozdań,
wykaz wymaganych informacji należy ograniczyć do
informacji
najbardziej
przydatnych
Komisji
w kontekście oceny potrzeby udoskonaleń we wdrażaniu
dyrektywy 2006/66/WE.

(1) Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust.
1 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Państwa członkowskie sporządzają swoje sprawozdania
z
wykonania
dyrektywy
2006/66/WE
w
oparciu
o kwestionariusz zawarty w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2009 r.
W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.
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ZAŁĄCZNIK
KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Z WYKONANIA DYREKTYWY
2006/66/WE
1. Transpozycja do krajowego porządku prawnego
Informacje dostarczane przez państwa członkowskie w pierwszym sprawozdaniu:
a) Proszę podać odniesienie oraz – gdy to możliwe – odnośniki internetowe do odpowiednich aktów prawa
krajowego transponujących przepisy dyrektywy, wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami.
b) Czy którykolwiek z przepisów ustanowionych w art. 8, 15 i 20 został transponowany na mocy porozumień
zawieranych pomiędzy właściwymi organami a zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi?
2. Ekologiczność
Jakie kroki, włącznie z instrumentami ekonomicznymi, o których mowa w art. 9, zostały podjęte w celu zwiększenia
ekologiczności baterii i akumulatorów zgodnie z art. 5 dyrektywy?
3. Systemy zbierania
Proszę krótko opisać (do 100 słów) sposób wykonania w praktyce przepisów art. 8.
4. Docelowe poziomy zbierania
Proszę wyszczególnić proporcje zbiórki osiągnięte w każdym roku kalendarzowym objętym niniejszym sprawozda
niem, z uwzględnieniem baterii i akumulatorów wbudowanych w urządzenia. Pierwsze sprawozdanie obejmuje
wyłącznie 2011 r.
5. Przetwarzanie i recykling
a) Jakie środki zostały podjęte w celu zagwarantowania, że wszystkie zbierane zużyte baterie i akumulatory zostały
poddane odpowiedniemu przetworzeniu i recyklingowi zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy 2006/66/WE?
b) Czy skorzystano z możliwości unieszkodliwienia zebranych niebezpiecznych przenośnych baterii lub akumula
torów w sposób opisany w art. 12 ust. 1 akapit drugi? Jeśli tak, proszę podać odniesienie do wszelkich projektów
środków prawnych zgłoszonych Komisji zgodnie z art. 12 ust. 1 akapit trzeci.
c) Jaki poziom recyklingu został osiągnięty w każdym omawianym roku kalendarzowym? Czy wszystkie zebrane
baterie i akumulatory zostały przesłane do przetwarzania i recyklingu, zgodnie z art. 12 ust. 1?
d) Jakie były poziomy wydajności recyklingu osiągnięte w każdym roku kalendarzowym, począwszy od dnia
26 września 2011 r., a jeśli dostępne – również w roku poprzednim?
6. Usuwanie
a) Jakie środki zostały podjęte dla zagwarantowania, że zużyte baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe
nie są usuwane poprzez składowanie ich na składowiskach odpadów?
b) Czy podjęte zostały jakiekolwiek środki wykraczające poza przepisy art. 14, zmierzające do minimalizacji praktyki
składowania baterii i akumulatorów jako niesegregowanych odpadów komunalnych?
7. Wywóz
Ile zebranych zużytych baterii i akumulatorów zostało wywiezionych do krajów trzecich? Proszę podać nazwy
krajów docelowych wywozu. Dla jakiej liczby spośród tych wywiezionych zużytych baterii i akumulatorów istnieją
niepodważalne dowody, że recykling został przeprowadzony zgodnie z warunkami odpowiadającymi wymogom
wynikającym z niniejszej dyrektywy, wymagane zgodnie z art. 15?
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8. Finansowanie
a) Jakie kroki podjęto w celu zapewnienia finansowania zbiórki, przetwarzania oraz recyklingu wszelkich zużytych
baterii i akumulatorów przez producentów lub strony trzecie działające w ich imieniu?
b) Jakie środki zostały podjęte dla zapobieżenia przypadkom podwójnego obciążenia producentów w przypadku
baterii lub akumulatorów zebranych w ramach systemów utworzonych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europej
skiego i Rady 2000/53/WE (1) lub dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE (2)?
9. Krajowe sprawozdania z wykonania
Proszę wskazać wszelkie środki podjęte zgodnie z przepisami art. 22 ust. 3 lit. a), b), i c) dyrektywy 2006/66/WE (do
50 słów na każdy środek).
10. Inspekcje i egzekwowanie
a) Proszę podać szczegóły dotyczące przeprowadzonych inspekcji i prowadzonego monitoringu w danym państwie
członkowskim, które miały na celu zapewnienie przestrzegania przepisów dyrektywy 2006/66/WE, ze szcze
gólnym uwzględnieniem jej art. 4 i 21.
b) Ile wykryto przypadków nieprzestrzegania przepisów dyrektywy 2006/66/WE? Czy z obrotu na rynku krajowym
wycofano jakiekolwiek niedozwolone baterie i akumulatory? Proszę wskazać główne przyczyny nieprzestrzegania
przepisów dyrektywy i działania podjęte w celu zapewnienia ich przestrzegania.
11. Inne informacje
a) W pierwszym sprawozdaniu proszę streścić główne trudności, które wystąpiły podczas wdrażania wymienionej
dyrektywy. W jaki sposób trudności te zostały lub mogą zostać rozwiązane?
b) Proszę wskazać organ administracyjny (nazwa, adres, adres e-mail i inne dane kontaktowe) odpowiedzialny za
koordynację odpowiedzi zawartych w niniejszym kwestionariuszu.

(1) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34.
(2) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24.
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