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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo tinkamiau ženklinti neperkraunamas baterijas, nurodant jų talpą ir 
datą, iki kurios jos turėtų būti pašalintos iš pardavimo. Neperkraunamų baterijų talpa gali 
skirtis iki 10 kartų. Todėl jas pirkdami vartotojai negali priimti pagrįsto sprendimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Baterijų direktyvos1 21 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad visos perkraunamos ir 
neperkraunamos nešiojamos ir automobiliams skirtos baterijos bei akumuliatoriai būtų 
paženklinti talpos žymėjimo etikete. Šio ženklinimo tikslas – suteikti vartotojams, 
perkantiems įvairias baterijas ir akumuliatorius, naudingą, lengvai suprantamą ir palyginamą 
informaciją.

Siekiant įgyvendinti šį perkraunamoms nešiojamoms ir automobiliams skirtoms baterijoms 
bei akumuliatoriams taikomą reikalavimą, nustatytos išsamios taisyklės. Jos apima suderintus 
šių baterijų ir akumuliatorių talpos nustatymo ir tinkamo naudojimo metodus. Komisijos 

                                               
1  OL L 266, 2006 9 26, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/103/EB (OL L 327, 

2008 12 5, p. 7–8).
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reglamentas, kuriuo nustatytos šios taisyklės, paskelbtas ES oficialiajame leidinyje1. Jis 
įsigaliojo 2010 m. lapkričio 30 d. ir bus taikomas nešiojamoms perkraunamoms ir 
automobiliams skirtoms baterijoms bei akumuliatoriams, kurie pirmą kartą bus pateikti rinkai 
praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo šios datos, t. y. 2012 m. gegužės 31 d.

Kaip paaiškėjo, ženklinti nešiojamų neperkraunamų baterijų talpą ir jas tinkamai naudoti 
sudėtingiau, nei tikėtasi, nes šių baterijų talpa labai priklauso nuo naudojamo įrenginio, 
kuriam jos tiekia energiją, modelio2. Todėl buvo atliktas šios rūšies baterijų tyrimas3, po kurio 
vyko kelios konsultacijos su nacionalinės valdžios institucijomis ir suinteresuotaisiais 
subjektais. Atlikus šį tyrimą paaiškėjo, kad labai sudėtinga sukurti pakankamai informatyvią 
etiketę (apie tai, kaip skiriasi baterijos talpa, atsižvelgiant į jos naudojimą), kurioje pateiktą 
informaciją vartotojai galėtų lengvai suprasti per trumpą laiką, skiriamą sprendimui dėl 
pirkinio priimti.

Išvada

Iki šiol nebuvo įmanoma sukurti bendros, paprastos, prasmingos ir veiksmingos nešiojamų 
neperkraunamų baterijų talpos etiketės. Komisija, ES valstybės narės ir suinteresuotieji 
subjektai ir toliau vertins šį klausimą. Jei reikės, atlikus šį vertinimą bus parengtos šios rūšies 
baterijų ženklinimo taisyklės.“

                                               
1  2010 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1103/2010, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2006/66/EB, nustatomos nešiojamų antrinių (perkraunamų) ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių 
talpos ženklinimo taisyklės (OL L 313, 2010 11 30, p. 3).

2   2008 m. galutinė „Bio Intelligence“ ataskaita 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; 
santrauka http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf;
rekomendacijų santraukos lentelė http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

3   2010 m. galutinė „Bio Intelligence“ ataskaita 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf.


