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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0766/2011, którą złożył Walter Heinz Greiner (Niemcy) w sprawie 
lepszego oznakowania na bateriach ich terminu przydatności oraz 
minimalnej wydajności 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się, by jednorazowe baterie były lepiej oznakowane. Na etykiecie 
należy określać ich wydajność oraz termin, w jakim powinny zostać usunięte z półek 
sklepowych. Wydajność jednorazowych baterii może różnić się o wskaźnik równy 10. 
A zatem przy zakupie konsumenci nie mogą dokonywać wyboru w oparciu o znajomość stanu 
rzeczy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Art. 21 ust. 2 dyrektywy w sprawie baterii1nakłada obowiązek oznakowania pojemności 
wszystkich przenośnych (nadających i nienadających się do powtórnego naładowania) 
i samochodowych baterii i akumulatorów. Celem tego oznakowania jest zapewnienie 
przydatnej, łatwej do zrozumienia i porównywalnej informacji konsumentom kupującym 
różne baterie i akumulatory.

Istnieją szczegółowe przepisy wdrażające ten wymóg w odniesieniu do przenośnych, 

                                               
1Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1. Dyrektywa ta została ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/103/WE (Dz.U. L 327 

z 5.12.2008, s. 7–8).
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ładowalnych oraz samochodowych baterii i akumulatorów. Przepisy obejmują 
zharmonizowane metody określania pojemności oraz właściwego użytkowania takich baterii 
i akumulatorów. Rozporządzenie Komisji ustanawiające te zasady zostało opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym UE1.Weszło ono w życie z dniem 30 listopada 2010 r. i będzie 
miało zastosowanie do baterii i akumulatorów przenośnych i ładowalnych oraz 
samochodowych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu po 18 miesiącach od tej daty, 
czyli od 31 maja 2012 r.

Oznakowanie pojemności przenośnych baterii nienadających się do powtórnego naładowania 
oraz sposobu ich właściwego użytkowania okazało się bardziej skomplikowane niż 
oczekiwano, ponieważ faktyczna pojemność takich baterii będzie w znacznym stopniu 
uzależniona od sposobu użytkowania zasilanego przez nie urządzenia2. Z tego względu 
przeprowadzono analizę3dotyczącą baterii tego typu oraz późniejsze liczne konsultacje 
z władzami krajowymi i zainteresowanymi podmiotami. W tej analizie uwypuklono ogromne 
trudności związane z opracowaniem takiego oznakowania, które byłoby wystarczająco bogate 
w informacje (dotyczące zmian w pojemności baterii w zależności od użytkowania), 
a jednocześnie łatwe do zrozumienia dla konsumentów w tym krótkim czasie, kiedy 
podejmują decyzję o zakupie.

Wniosek

Jak dotąd opracowanie jednakowego, prostego, sensownego i funkcjonalnego oznakowania 
pojemności przenośnych baterii nienadających się do powtórnego naładowania okazało się 
niemożliwe. Komisja, państwa członkowskie UE i zainteresowane podmioty nadal oceniają to 
zagadnienie. Po zakończeniu oceny, w razie potrzeby, zostaną opracowane zasady dotyczące 
oznakowania baterii tego typu.

                                               
1Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 

2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów 
przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (Dz.U. L 313 
z 30.11.2010, s. 3).

2Ostateczne sprawozdanie sporządzone przez BIO Intelligence (2008 r.): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; 
Streszczenie: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf;
Tabela z „podsumowaniem zaleceń”:
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.
3Ostateczne sprawozdanie sporządzone przez BIO Intelligence (2010 r.): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf.


