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minimale capaciteit 

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener verzoekt om betere etikettering van niet-oplaadbare batterijen, waarbij hun capaciteit 
wordt vermeld evenals de uiterste datum waarop ze uit het winkelschap moeten worden 
verwijderd. De capaciteit van niet-oplaadbare batterijen kan variëren met een factor 10. 
Consumenten zijn daardoor niet in staat een geïnformeerde keuze te maken wanneer ze deze 
batterijen kopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Krachtens artikel 21, lid 2, van de batterijenrichtlijn1 moeten alle draagbare (oplaadbare en niet-
oplaadbare) batterijen en accu's en alle autobatterijen en –accu's van een capaciteitsmarkering 
worden voorzien. De capaciteitsmarkering is bedoeld om de consument nuttige, gemakkelijk te 
begrijpen en vergelijkbare informatie te verstrekken bij de aankoop van verschillende batterijen 
en accu's.

Er zijn nadere voorschriften vastgelegd voor de uitvoering van deze eis met betrekking tot 
draagbare oplaadbare batterijen en accu's en autobatterijen en –accu's. Deze voorschriften 

                                               
1  PB L 266 van 26.9.2006, blz. 1. Deze richtlijn werd laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2008/103/EG (PB L 327 van 5.12.2008, 

blz. 7).
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omvatten geharmoniseerde methoden om de capaciteit en het correcte gebruik van dergelijke 
batterijen en accu's te bepalen. In het Publicatieblad van de EU1 is een verordening van de 
Commissie gepubliceerd waarin deze voorschriften zijn vastgesteld. De verordening trad op 30 
november 2010 in werking en geldt voor draagbare oplaadbare batterijen en accu's en 
autobatterijen en –accu's die achttien maanden na deze datum voor het eerst op de markt worden 
gebracht, d.w.z. vanaf 31 mei 2012.

De capaciteitsmarkering voor draagbare niet-oplaadbare batterijen en hun correct gebruik bleek 
ingewikkelder dan verwacht, omdat de geleverde capaciteit van dergelijke batterijen in grote 
mate afhangt van het gebruikspatroon van de apparatuur die ze van stroom voorzien.2 Om die 
reden is er een onderzoek3 uitgevoerd naar dit soort batterijen, gevolgd door verscheidene 
raadplegingen van nationale instanties en belanghebbenden. Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat het enorm lastig is een markering te ontwerpen die enerzijds voldoende informatief is (over 
verschillen van de batterijcapaciteit volgens gebruik) en anderzijds ook gemakkelijk wordt 
begrepen door de consument in het korte tijdsbestek dat hij zijn aankoopbeslissing neemt.

Conclusie

Het is tot nu toe onmogelijk gebleken één enkele, eenvoudige, zinvolle en bruikbare 
capaciteitsmarkering voor draagbare niet-oplaadbare batterijen te ontwerpen. De Commissie, de 
lidstaten van de EU en de belanghebbenden zetten hun evaluaties op dit gebied voort. Zodra ze 
deze hebben afgerond, zullen er, waar nodig, voorschriften voor het markeren van dit soort 
batterijen worden opgesteld.

                                               
1  Verordening (EU) Nr. 1103/2010 van de Commissie van 29 november 2010 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 

2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad, van voorschriften voor de vermelding van de capaciteit op draagbare 
secundaire (oplaadbare) batterijen en accu's en autobatterijen en –accu's (PB L 313 van 30.11.2010, blz. 3).

2   Eindrapport van BIO Intelligence (2008): http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf;
Samenvatting: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf;‘Samenvatting van de aanbevelingen' 
tabel: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

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


