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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0766/2011, внесена от Walter Heinz Greiner, с германско 
гражданство, относно по-добро етикетиране – дата, до която да се 
продават, и минимален капацитет – на батериите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане батериите, които не могат да се презареждат, 
да бъдат по-добре етикетирани, като се посочва техният капацитет и датата, до която те 
следва да бъдат отстранени от рафтовете за продажба. Капацитетът на батериите, които 
не могат да се презареждат, може да варира в рамките на фактор от 10. Поради това 
потребителите не могат да направят информиран избор при закупуването им.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Член 21, параграф 2 от Директивата за батериите1 изисква всички преносими 
(презаредими и непрезаредими) батерии и автомобилни батерии и акумулатори да имат 
етикет за капацитета. Целта на този етикет е да осигури полезна, лесно разбираема и 
сравнима информация на потребителите, които закупуват различни батерии и 
акумулатори.

За изпълнението на това изискване съществуват подробни правила по отношение на 

                                               
1 OВ L 266, 26.9.2006, стр. 1. Тази директива е последно изменена с Директива 2008/103/EC (OВ L 327, 5.12.2008, 

стр. 7—8).
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преносимите автомобилни презаредими батерии и акумулатори. Правилата включват 
хармонизирани методи за определяне на капацитета и за правилна употреба на такива 
батерии и акумулатори. В Официален вестник на ЕС е публикуван регламент на 
Комисията, определящ тези правила.1 Той влезе в сила на 30 ноември 2010 г. и ще важи 
за преносимите презаредими автомобилни батерии и акумулатори, пуснати на пазара за 
пръв път осемнадесет месеца след тази дата, тоест от 31 май 2012 г.

Етикетирането на преносими непрезаредими батерии и тяхната правилна употреба се 
оказа по-сложно, отколкото се очакваше, защото подаденият капацитет на такива 
батерии зависи до голяма степен от начина на използване на оборудването, което те 
захранват.2 Затова бе направено проучване3 върху батерии от този тип, което беше 
последвано от няколко консултации с национални органи и заинтересовани страни. 
Изследването показа, че съществуват големи трудности в проектирането на етикет, 
който да съдържа достатъчно информация (относно това как капацитетът на батерията 
варира според употребата), и който потребителите да разбират лесно в краткото време, 
през което те вземат решение по отношение на покупката.

Заключение

До момента се оказа невъзможно да се проектира единен, опростен, смислен и 
приложим етикет на капацитета на преносимите непрезаредими батерии. Комисията, 
държавите – членки на ЕС и заинтересованите страни продължават оценката на 
въпроса. Когато тя бъде завършена, ще се изготвят, ако е необходимо, правила за 
етикетиране на батерии от този тип.

                                               
1 Регламент (ЕС) № 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 г., относно установяване на правила по отношение 

на етикетирането на капацитета на преносими вторични (презаредими) батерии и автомобилни батерии и 
акумулатори съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 313, 30.11.2010, стр. 
3).

2 Окончателен доклад на Службата за биологично разузнаване (2008 г.):
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; Обобщение: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf;Сводна таблица на препоръчителните 
стойности: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

3 Окончателен доклад на Службата за биологично разузнаване (2010 г.):
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf.


