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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/
EF av 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og 
brukte batterier og akkumulatorer, og om oppheving av direktiv 
91/157/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2006/66/EF skal 
medlemsstatene regelmessig utarbeide en rapport om 
gjennomføringen av nevnte direktiv på grunnlag av et 
spørreskjema.

2) For å unngå en uforholdsmessig stor administrativ byrde 
i forbindelse med utarbeidingen av denne rapporten bør 
listen med opplysninger som kreves, begrenses til de 
dataene som er mest relevante for at Kommisjonen skal 
kunne vurdere behovet for å forbedre gjennomføringen 
av direktiv 2006/66/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 27.11.2009, s. 56, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 34 av 21.6.2012, s. 22.

(1) EUT L 266 av 26.9.2006, s. 1.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF(2) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal utarbeide sine rapporter om 
gjennomføringen av direktiv 2006/66/EF på grunnlag av 
spørreskjemaet fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. november 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(2) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. november 2009

om opprettelse av et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF av 6. september 2006 om batterier og 

akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer

[meddelt under nummer C(2009) 9105]

(2009/851/EF)(*)
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VEDLEGG

SPØRRESKJEMA FOR MEDLEMSSTATENES RAPPORT OM GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 
2006/66/EF

1. Innarbeiding i nasjonal lovgivning

 Opplysninger som medlemsstatene skal angi i sin første rapport:

a)  Angi en henvisning og eventuelt en elektronisk lenke til de nasjonale bestemmelsene som innarbeider 
direktivet, herunder eventuelle endringer.

b)  Er noen av bestemmelsene fastsatt i artikkel 8, 15 og 20 innarbeidet ved frivillige avtaler mellom vedkommende 
myndigheter og de berørte virksomhetssektorene?

2. Miljøprestasjoner

 Hvilke tiltak, herunder økonomiske virkemidler nevnt i artikkel 9, er truffet for å forbedre batteriers og 
akkumulatorers miljøprestasjoner i samsvar med direktivets artikkel 5?

3. Innsamlingsordninger

 Gi en kort beskrivelse (opptil 100 ord) av hvordan artikkel 8 er blitt gjennomført i praksis.

4. Innsamlingsmål 

 Angi hvilke innsamlingsgrader som er oppnådd for hvert kalenderår som omfattes av denne rapport, herunder for 
batterier og akkumulatorer som er innebygd i apparater. 2011 skal være det første referanseåret.

5. Behandling og gjenvinning

a)  Hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at alle innsamlede batterier og akkumulatorer er blitt behandlet og 
gjenvunnet på korrekt måte i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i direktiv 2006/66/EF?

b)  Er muligheten for å disponere innsamlede farlige bærbare batterier eller akkumulatorer blitt benyttet, som 
angitt i artikkel 12 nr. 1 annet ledd? Angi i så fall henvisningen til eventuelle forslag til tiltak som er meddelt 
Kommisjonen i henhold til artikkel 12 nr. 1 tredje ledd.

c)  Hvilket gjenvinningsnivå ble oppnådd for hvert aktuelt kalenderår? Er alle innsamlede batterier og 
akkumulatorer blitt sendt til gjenvinning, i samsvar med artikkel 12 nr. 1?

d)  Hvilket nivå av gjenvinningsprosenter ble oppnådd for hvert kalenderår fra og med 26. september 2011, samt 
for 2010 dersom slike opplysninger foreligger?

6. Disponering

a)  Hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at brukte industribatterier og industriakkumulatorer og brukte 
kjøretøybatterier og kjøretøyakkumulatorer ikke er blitt disponert ved deponering?

b)  Er det truffet tiltak som går lenger enn bestemmelsene i artikkel 14 for i størst mulig grad å unngå å disponere 
batterier og akkumulatorer som usortert kommunalt avfall?

7. Eksport

 Hvor mange innsamlede brukte batterier og akkumulatorer er blitt eksportert til tredjestater? Angi til hvilke stater. 
For hvor mange av disse eksporterte brukte batteriene og akkumulatorene foreligger det klare beviser for at 
gjenvinningen fant sted under vilkår som tilsvarer kravene i dette direktiv, i samsvar med artikkel 15?
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8. Finansiering

a)  Hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at innsamling, behandling og gjenvinning av alle brukte batterier og 
akkumulatorer er finansiert av produsenter eller tredjemenn som opptrer på deres vegne?

b)  Hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at produsenter ikke blir dobbeltfakturert i forbindelse med at batterier og 
akkumulatorer samles inn i henhold til ordninger opprettet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/53/EF(1) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF(2)?

9. Nasjonale gjennomføringsrapporter

 Angi opplysninger om eventuelle tiltak som er truffet i samsvar med bokstav a), b) og c) i artikkel 22 nr. 3 i direktiv 
2006/66/EF (opptil 50 ord per tiltak).

10. Inspeksjoner og iverksetting

a)  Angi nærmere opplysninger om de inspeksjons- og overvåkingsordninger som anvendes i medlemsstaten for 
å sikre samsvar med direktiv 2006/66/EF, og særlig direktivets artikkel 4 og 21.

b)  Hvor mange tilfeller av manglende samsvar med direktiv 2006/66/EF er påvist? Er noen av batteriene og 
akkumulatorene som ikke oppfyller kravene, blitt trukket tilbake fra det nasjonale markedet? Angi de viktigste 
grunnene til manglende samsvar, og hvilke tiltak som er truffet for å sikre samsvar med direktivet.

11. Andre opplysninger

a)  Gi et sammendrag i den første rapporten av de viktigste vanskelighetene i forbindelse med gjennomføringen 
av direktivet. Hvordan ble disse problemene løst, eller hvordan kan de løses?

b)  Angi hvilket forvaltningsorgan (navn, adresse, e-post, andre kontaktopplysninger) som har ansvaret for å 
samordne svarene på dette spørreskjemaet.

____________

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.
(2) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.


