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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0766/2011 af Walter Heinz Greiner, tysk statsborger, om bedre 
mærkning af sidste salgsdato og minimumkapacitet på batterier

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at ikkegenopladelige batterier mærkes bedre med angivelse af deres 
kapacitet og den dato, hvor de skal fjernes fra hylderne. Ikkegenopladelige batteriers kapacitet 
kan variere med en faktor på 10. Forbrugerne er derfor ude af stand til at foretage et 
informeret valg, når de køber dem.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"I henhold til artikel 21, stk. 2, i direktivet om batterier1 skal kapaciteten for alle bærbare 
batterier (genopladelige og ikkegenopladelige batterier) og bilbatterier og -akkumulatorer 
være angivet. Formålet med mærkningen er at fremlægge relevante, forståelige og 
sammenlignelige oplysninger for forbrugere, der køber forskellige batterier og akkumulatorer. 

Der er detaljerede regler for gennemførelse af dette krav til bærbare genopladelige batterier og 
bilbatterier og -akkumulatorer. Reglerne omfatter harmoniserede metoder til fastsættelse af 
kapacitet for og relevant anvendelse af sådanne batterier og akkumulatorer. Kommissionens 

                                               
1  EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1. Direktivet blev senest ændret ved direktiv 2008/103/EF (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 7–8).
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forordning, hvori disse regler er fastsat, er offentliggjort i EU-Tidende1. Forordningen trådte i 
kraft den 30. november 2010 og finder anvendelse på bærbare genopladelige batterier og 
bilbatterier og -akkumulatorer, der markedsføres for første gang 18 måneder efter denne dato, 
dvs. fra den 31. maj 2012.

Kapacitetsmærkning for bærbare ikkegenopladelige batterier og den rette anvendelse heraf 
har vist sig at være mere kompliceret end forventet, da batteriernes ydede kapacitet i høj grad 
afhænger af anvendelsesfrekvensen for udstyret, som de forsyner med strøm2. Der blev derfor 
foretaget en undersøgelse af denne type batterier efterfulgt af flere høringer af nationale 
myndigheder og interessenter. Denne undersøgelse afdækkede de store vanskeligheder, der er 
forbundet med at udforme et kapacitetsmærke, som er tilstrækkeligt informativt (om hvordan 
batterikapaciteten varierer med anvendelse), og som også let kan forstås af forbrugerne inden 
for det korte tidsrum, de bruger for at træffe en købsbeslutning. 

Konklusion

Det har indtil nu været umuligt at udforme et enkelt, relevant og velfungerende 
kapacitetsmærke for bærbare ikkegenopladelige batterier. Spørgsmålet overvejes fortsat af 
Kommissionen, EU-medlemsstaterne og interessenterne. Når de har foretaget deres vurdering, 
vil der blive udarbejdet regler for mærkning af denne type batterier, hvis det er relevant."

                                               
1 Kommissionens forordning (EU) nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten 
af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/66/EF (EUT L 313 af 30.11.2010, s. 3).
3 Endelig rapport af BIO Intelligence (2008):
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf;
Executive summary: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf;
‘Summary of recommendations’ table: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.


