
CM\892900LV.doc PE483.580v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

17.2.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0766/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Walter 
Heinz Greiner, par bateriju labāku marķējumu, norādot datumu, līdz 
kuram tās jāpārdod, un datus par minimālo kapacitāti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina uzlabot atkārtoti neuzlādējamo bateriju marķējumu, kurā būtu 
norādīta to kapacitāte un datums, līdz kuram tās var atrasties veikala plauktā. Atkārtoti 
neuzlādējamu bateriju kapacitāte var atšķirties pat 10 reizes. Tādējādi patērētāji, tās 
iegādājoties, nevar izdarīt informācijā balstītu izvēli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Saskaņā Bateriju direktīvas1 21. panta 2. punktu uz visām pārnēsājamām (atkārtoti 
uzlādējamām un atkārtoti neuzlādējamām) un automobiļos vai motociklos izmantojamām 
baterijām un akumulatoriem jābūt norādītai to kapacitātei. Šā marķējuma mērķis ir sniegt 
patērētājiem, kuri iegādājas dažādas baterijas un akumulatorus, noderīgu, viegli saprotamu un 
salīdzināmu informāciju.

Ir izstrādāti sīki noteikumi šīs prasības izpildīšanai attiecībā uz pārnēsājamām atkārtoti 
uzlādējamām baterijām un automobiļos vai motociklos izmantojamām baterijām un 

                                               
1  OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/103/EK (OV L 327, 5.12.2008., 7.–

8. lpp.).
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akumulatoriem. Šajos noteikumos ietvertas saskaņotas metodes šādu bateriju un akumulatoru 
kapacitātes noteikšanai un atbilstošai izmantošanai. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir 
publicēta Komisijas Regula1, kurā šie noteikumi izklāstīti. Tā stājās spēkā 2010. gada 
30. novembrī un attieksies uz pārnēsājamām atkārtoti uzlādējamām un automobiļos vai 
motociklos izmantojamām baterijām un akumulatoriem, kas tirgū pirmo reizi nonāks 
18 mēnešus pēc šā datuma, t. i., sākot ar 2012. gada 31. maiju.

Pārnēsājamu atkārtoti neuzlādējamu bateriju kapacitātes un to atbilstošas izmantošanas 
marķēšana izrādījās sarežģītāka nekā paredzēts, jo šādu bateriju nodrošinātā kapacitāte lielā 
mērā ir atkarīga no tā, kādā veidā tiek izmantots aprīkojums, kuram tās dod strāvu2. Tādēļ tika 
veikts pētījums3 par šāda veida baterijām, un pēc tam notika vairākkārtējas apspriešanās ar 
valsts iestādēm un iesaistītajām personām. Šajā pētījumā tika atklātas nozīmīgās grūtības 
izstrādāt tādu marķējumu, kas būtu pietiekami informatīvs (par to, kā baterijas kapacitāte 
mainās atkarībā no tās izmantošanas) un arī viegli saprotams patērētājiem īsajā brīdī, 
pieņemot lēmumu par iepirkumu.

Secinājums

Pagaidām šķiet, ka pārnēsājamām atkārtoti neuzlādējamām baterijām nav iespējams izstrādāt 
vienkāršu, jēgpilnu un lietojamu kapacitātes marķējumu. Komisija, ES dalībvalstis un 
iesaistītās personas turpina izvērtēt šo jautājumu. Kad viņu izvērtējums būs pabeigts, 
nepieciešamības gadījumā tiks izstrādāti šāda veida bateriju marķēšanas noteikumi.

                                               
1  Komisijas 2010. gada 29. novembra Regula (ES) Nr. 1103/2010, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 

2006/66/EK ievieš noteikumus par portatīvu sekundāru (atkārtoti uzlādējamu) un automobiļos vai motociklos izmantojamu 
bateriju un akumulatoru ietilpības marķējumu (OV L 313, 30.11.2010., 3. lpp).

2   BIO Intelligence galīgais ziņojums (2008): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; 
Kopsavilkums: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf; 
„Ieteikumu kopsavilkuma” tabula: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

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


