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Θέμα: Αναφορά 0766/2011, του Walter Heinz Greiner, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη βελτίωση της επισήμανσης –οριακή ημερομηνία πώλησης 
και ελάχιστη χωρητικότητα– των μπαταριών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να βελτιωθεί η επισήμανση των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών, όπου 
πρέπει να αναφέρεται η χωρητικότητά τους και μια ημερομηνία μετά την παρέλευση της 
οποίας θα πρέπει να απομακρύνονται από το ράφι. Η χωρητικότητα των μη 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να διαφέρει έως και κατά δέκα φορές. Ως εκ τούτου, 
οι καταναλωτές αδυνατούν να κάνουν μια συνειδητοποιημένη επιλογή όταν τις αγοράζουν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Βάσει του άρθρου 21, παράγραφος 2, της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες1 προβλέπεται ότι 
πρέπει να αναγράφεται η χωρητικότητα σε όλες τις φορητές (επαναφορτιζόμενες και μη) και 
τις ενσωματωμένες σε αυτοκίνητο ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Ο σκοπός της εν 
λόγω επισήμανσης είναι η παροχή χρήσιμων, ευνόητων και συγκρίσιμων πληροφοριών στους 
καταναλωτές που αγοράζουν διαφορετικές μπαταρίες και συσσωρευτές.

Υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή αυτής της απαίτησης όσον αφορά τις 

                                               
1  ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1. Η εν λόγω οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/103/ΕΚ (ΕΕ L 327 της 

5.12.2008, σ. 7-8).
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φορητές, επαναφορτιζόμενες και τις ενσωματωμένες σε αυτοκίνητο μπαταρίες και 
συσσωρευτές. Στους κανόνες περιλαμβάνονται εναρμονισμένες μέθοδοι για τον καθορισμό 
της χωρητικότητας και της κατάλληλης χρήσης των εν λόγω μπαταριών και συσσωρευτών. Ο 
κανονισμός της Επιτροπής που ορίζει τους συγκεκριμένους κανόνες έχει δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.1 Τέθηκε σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου 2010 και θα εφαρμόζεται 
για φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες καθώς και για ενσωματωμένες σε αυτοκίνητο 
μπαταρίες και συσσωρευτές που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά δεκαοκτώ μήνες 
μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή μετά την 31η Μαΐου 2012.

Το θέμα της επισήμανσης της χωρητικότητας στις φορητές μη επαναφορτιζόμενες ηλεκτρικές 
στήλες και της κατάλληλης χρήσης τους έχει αποδειχθεί πιο πολύπλοκο απ' ό,τι αναμενόταν, 
καθώς η αποδιδόμενη χωρητικότητα τέτοιων μπαταριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 
τρόπο χρήσης του εξοπλισμού τον οποίο τροφοδοτεί.2 Γι αυτόν τον λόγο, διεξήχθη μελέτη3

για τέτοιου είδους μπαταρίες και ακολούθησαν διάφορες διαβουλεύσεις μεταξύ εθνικών 
αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων. Η εν λόγω έρευνα έδειξε πόσο πολύ δύσκολος είναι ο 
σχεδιασμός επισήμανσης που να παρέχει αρκετές και ευνόητες για τους καταναλωτές 
πληροφορίες (σχετικά με το πώς αλλάζει η χωρητικότητα της μπαταρίας ανάλογα με τη 
χρήση) στο σύντομο διάστημα που διαθέτουν για να αποφασίσουν ποιο προϊόν θα διαλέξουν.

Συμπέρασμα

Μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί αδύνατος ο σχεδιασμός μιας ενιαίας, απλής, περιεκτικής και 
λειτουργικής επισήμανσης για τη χωρητικότητα των φορητών, μη επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συνεχίσουν να 
εξετάζουν το θέμα. Όταν ολοκληρώσουν την εξέτασή τους, θα θεσπίσουν, κατά περίπτωση, 
κανόνες για τις επισημάνσεις στις μπαταρίες του συγκεκριμένου είδους.

                                               
1  Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1103/2010, της 29ης Νοεμβρίου 2010, για τη θέσπιση κανόνων, κατ’ εφαρμογή της 

οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη σήμανση της χωρητικότητας των 
φορητών δευτερογενών (επαναφορτιζόμενων) ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων (ΕΕ L 313 της 
30.11.2010, σελ. 3).

2   Τελική έκθεση της Bio Intelligence (2008): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf· 
Συνοπτική περιγραφή: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf·
Πίνακας με τη «Σύνοψη των συστάσεων»: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

3   Τελική έκθεση από την Bio Intelligence (2010): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf.


