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Ref.: Petiția nr. 0766/2011, adresată de Walter Heinz Greiner, de cetățenie germană, 
privind o mai bună etichetare - data limită de vânzare și capacitatea minimă - a 
bateriilor 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca bateriile nereîncărcabile să fie mai bine etichetate, indicându-se 
capacitatea acestora și data la care ar trebui retrase de pe rafturi. Capacitatea bateriilor 
nereîncărcabile poate varia în funcție de un factor de 10. Consumatorii se află astfel în 
imposibilitatea de a alege în cunoștință de cauză atunci când achiziționează astfel de baterii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Articolul 21 alineatul (2) din Directiva privind bateriile1 solicită ca toate bateriile 
(reîncărcabile sau nereîncărcabile) și acumulatorii portabili și auto să conțină o etichetă 
privind capacitatea. Scopul acestei etichete este de a oferi informații utile, ușor de înțeles și 
comparabile pentru consumatorii care cumpără diverse baterii și acumulatori.

Există norme detaliate privind punerea în aplicare a acestor cerințe privind bateriile și 
acumulatorii portabili reîncărcabili și auto. Normele cuprind metode armonizate pentru 
determinarea capacității și a utilizării corespunzătoare a unor asemenea baterii și acumulatori. 
În Jurnalul Oficial al UE a fost publicat un regulament al Comisiei care stabilește aceste 

                                               
1  JO L 266, 26.9.2006, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/103/CE (JO L 327, 5.12.2008, p. 7-8).
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norme1. Acesta a intrat în vigoare la 30 noiembrie 2010 și se va aplica bateriilor și 
acumulatorilor portabili reîncărcabili și auto, introduși pe piață pentru prima dată la 
optsprezece luni de la această dată, și anume la 31 mai 2012.

Etichetarea privind capacitatea bateriilor nereîncărcabile și utilizarea corespunzătoare a 
acestora s-a dovedit a fi mai complexă decât s-ar fi așteptat, deoarece sarcina electrică 
furnizată de aceste baterii depinde foarte mult de modul de utilizare a echipamentelor pe care 
le alimentează cu energie2. Prin urmare a fost efectuat un studiu3 privind acest tip de baterii, 
urmat de numeroase consultări cu autoritățile naționale și cu părțile interesate. Acest studiu a 
dezvăluit marea dificultate în crearea unei etichete suficient de informative (privind modul în 
care capacitatea bateriei variază în funcție de utilizare) și care, de asemenea, poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori în timpul scurt pe care îl alocă luării unei decizii de cumpărare.

Concluzie

Până în prezent, s-a dovedit imposibilă crearea unei etichete unice, simple, semnificative și 
valabile privind capacitatea pentru bateriile portabile nereîncărcabile. Comisia, statele 
membre ale UE și părțile interesate continuă să analizeze această chestiune. După caz, în 
urma finalizării evaluării acestora, vor fi întocmite norme privind etichetarea acestui tip de 
baterii.

                                               
1  Regulamentul (UE) nr. 1103/2010 al Comisiei din 29 noiembrie 2010 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile și acumulatorii 
portabili secundari (reîncărcabili) și auto (JO L 313, 30.11.2010, p. 3).

2   Raportul final al BIO Intelligence (2008): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; 
Sinteză: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf;
Tabelul „Sinteza recomandărilor”: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

3   Raportul final al BIO Intelligence (2010): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf.


