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Tárgy: Walter Heinz Greiner német állampolgár által benyújtott 0766/2011. 
számú petíció az elemek eltarthatósági idő és minimális teljesítmény 
tekintetében való címkézésének javításáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a nem újratölthető elemek címkézésének javítását és azt kéri, hogy 
tüntessék fel rajtuk a teljesítményüket és az időpontot, ameddig el kell azokat távolítani a 
polcokról. A nem újratölthető elemek teljesítménye egy tízes skálán ingadozik. A fogyasztók 
ezért a beszerzésükkor nem tudnak megalapozott döntést hozni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Az elemekről szóló irányelv1 21. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy valamennyi hordozható 
(újratölthető és nem újratölthető) és önműködő elemen és akkumulátoron szerepeljen annak 
kapacitása. E címke célja, hogy hasznos, könnyen érthető és összehasonlítható információt 
nyújtson a különféle elemeket és akkumulátorokat vásárló fogyasztók számára.

Az újratölthető és önműködő elemek és akkumulátorok tekintetében részletes szabályok 

                                               
1  HL L 266., 2006.9.26., 1. o.; ezt az irányelvet legutóbb a 2008/103/EK irányelv módosította (HL L 327., 2008.12.5., 7–8. 

o.)
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vonatkoznak e követelmény végrehajtására. A szabályok összehangolt módszereket is 
tartalmaznak az ilyen típusú elemek és akkumulátorok kapacitásának és megfelelő 
használatának megállapítására. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában már közzétették az e 
szabályokat meghatározó bizottsági rendeletet1. A rendelet 2010. november 30-án lépett 
hatályba, és 18 hónappal később, 2012. május 31-től kezdődően alkalmazandó majd az első 
ízben kereskedelmi forgalomba helyezett hordozható újratölthető és önműködő elemekre és 
akkumulátorokra.

A hordozható, nem újratölthető elemek kapacitását ismertető és a megfelelő felhasználásukat 
szolgáló címkézés a vártnál bonyolultabbnak bizonyult, mivel az ilyen elemek tényleges 
kapacitása nagyban függ az általuk üzemeltetett berendezések használati sémáitól2. Ezért egy 
tanulmányt3 készítettek az ilyen típusú elemekről, amit a nemzeti hatóságokkal és érdekelt 
felekkel folytatott konzultációk követtek. E kutatás szerint komoly nehézségekbe ütközik egy 
olyan címke megalkotása, amely kellően informatív (azzal kapcsolatban, hogy az elemek 
kapacitása miként változik a használat függvényében), illetve amely a fogyasztók számára is 
könnyen értelmezhető abban a rövid időintervallumban, amíg meghozzák vásárlási 
döntésüket.

Következtetés

Mindezidáig lehetetlennek bizonyult egy egységes, egyszerű, érthető és működőképes 
kapacitásjelző címke kialakítása a hordozható, nem újratölthető elemek tekintetében. A 
Bizottság, a tagállamok és az érdekelt felek folytatják e kérdés vizsgálatát. Mihelyt 
vizsgálódásuk lezárult, adott esetben sor kerül majd az ilyen típusú elemek címkézésére 
vonatkozó szabályok kidolgozására.

                                               
1  A Bizottság 1103/2010/EU rendelete (2010. november 29.) a hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és 

akkumulátorok, valamint a gépjárműelemek és -akkumulátorok töltéskapacitását jelző címkézés szabályainak a 
2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról (HL L 313., 2010.11.30., 3. o.)

2   A BIO Intelligence zárójelentése (2008):  
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf;
Összefoglalás: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf;
az „Ajánlások összefoglalása” táblázat: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

3   A BIO Intelligence zárójelentése (2010):  http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf


