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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 om oppheving av rådsdirektiv 91/157/
EØF(1), særlig artikkel 17, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2006/66/EF er det fastsatt at produsenter av 
batterier og akkumulatorer skal registreres. For å unngå å 
pålegge disse produsentene en unødvendig administrativ 
byrde må det fastsettes saksbehandlingskrav som gjelder 
i hele Fellesskapet.

2) Det bør angis hvilke opplysninger produsenter av batterier 
og akkumulatorer skal gi når de søker om registrering, 
samtidig som overlapping med krav som gjelder andre 
framgangsmåter i forbindelse med registrering, unngås.

3) Eventuelle registreringsgebyrer bør være forholdsmessige 
og beregnes på grunnlag av kostnadene, for å unngå 
unødvendige administrasjonskostnader for de berørte 
produsentene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 8.8.2009, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2010 av 30. april 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 

Den europeiske unions tidende 
nr. 37 av 15.7.2010, s. 18.

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

4) 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

Krav til registrering

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal registreres på 
papir eller elektronisk hos de nasjonale myndigheter eller hos 
nasjonale produsentansvarsorganisasjoner som er godkjent av 
medlemsstatene, heretter kalt «registreringsorganene».

Framgangsmåten for registrering kan utgjøre en del av en 
annen framgangsmåte for produsentregistrering.

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal måtte 
registrere seg bare én gang i en medlemsstat, når de på 
yrkesmessig grunnlag for første gang markedsfører batterier 
og akkumulatorer i denne medlemsstaten, og de skal få et 
registreringsnummer ved registreringen.

Artikkel 2

Opplysninger som skal gis av produsentene

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal gi 
registreringsorganene de opplysningene som er oppført i 
vedlegget.

(2) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.
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Ved registrering som omhandlet i artikkel 1 annet ledd skal 
produsentene av batterier og akkumulatorer ikke være forpliktet 
til å gi andre opplysninger enn dem som er oppført i vedlegget.

Artikkel 3

Registreringsgebyrer

Registreringsorganene kan kreve registreringsgebyrer, 
forutsatt at disse er beregnet på grunnlag av kostnadene og er 
forholdsmessige.

Registreringsorganer som krever registreringsgebyrer, skal 
underrette vedkommende nasjonale myndigheter om metoden 
for beregning av disse gebyrene.

Artikkel 4

Endring av registrerte opplysninger

Medlemsstatene skal sikre at produsentene ved endring av 
opplysningene som er gitt i samsvar med vedlegget til dette 

vedtak, underretter vedkommende registreringsorgan om dette 
senest en måned etter endringen.

Artikkel 5

Avregistrering

Dersom en produsent slutter å være produsent i en 
medlemsstat, skal produsenten avregistrere seg ved å underrette 
vedkommende registreringsorgan om sin nye situasjon.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. august 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS VED REGISTRERING

1. Produsentens navn og eventuelle varenavn som produsenten bruker i sin virksomhet i medlemsstaten.

2. Produsentens adresse eller adresser: postnummer og poststed, gatenavn og gatenummer, land, Internett-adresse 
(URL) og telefonnummer, samt eventuelt produsentens kontaktperson, telefaksnummer og e-postadresse.

3. Angivelse av hvilken type batterier og akkumulatorer som produsenten markedsfører: bærbare batterier og 
akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer eller bilbatterier og -akkumulatorer.

4. Opplysning om hvordan produsenten oppfyller sitt ansvar: gjennom en individuell eller kollektiv ordning.

5. Datoen for søknaden om registrering.

eller nasjonale registreringsnummer for avgift (valgfritt).

7. Erklæring om at de framlagte opplysningene er korrekte.

_____________


