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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1130/2012, внесена от Микаел Темпел, с германско 
гражданство, относно популяризирането на осветлението със 
светодиоди

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обявява за насърчаване на осветлението със светодиоди. 
Тъй като обикновените електрически крушки с нисък разход на енергия съдържат 
живак, те са опасни за здравето и околната среда. Светодиодните лампи са по-сигурни, 
но също така и по-скъпи. Вносителят на петицията смята, че следва да се проучи дали 
популяризирането на осветлението със светодиоди на европейско равнище би могло да 
бъде подкрепено, евентуално със забрана на електрически крушки с нисък разход на 
енергия, които съдържат живак, или със средства за финансова помощ, за да се намали 
цената на светодиодните лампи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 201 г.

Комисията изразява съгласие с вносителя на петицията, че препоръчването на 
ефективно осветление е важна задача в областта на енергийната ефективност. 
Действително, високите разходи за закупуване, незадоволителното качество и 
недостатъчната и подвеждаща информация за потребителите, представляват пречка 
пред навлизането на пазара на светодиодните (LED) крушки. Комисията е въвела или е 
в процес на въвеждане на следните мерки за справяне с поставените въпроси:
– Регламентите за екодизайна установяват изисквания относно минималната енергийна 
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ефективност на светодиодните (LED) крушки1. Енергийният етикет на лампите2

наскоро беше актуализиран3 с цел да обхване насочените светодиодни (LED) крушки и 
да включва класове A+ / A++ на върха на клас A, така че да се насърчават ефикасни 
светодиодни (LED) крушки.

Тези регламенти за екодизайна определят също така изисквания за минимално качество 
на светодиодни (LED) крушки и изисквания във връзка с информацията, които помагат 
на потребителите да правят информиран избор и които определят минимални норми за 
излъчване на светлина на крушки LED крушки, които се очаква да заместят крушки с 
определена мощност.

- През февруари 2013 г. Комисията прие предложение за нов регламент4 относно 
надзора на пазара на продукти, насочен към засилване на изпълнението на 
изискванията към продуктите от ЕС от страна на националните органи за надзор.  След 
като бъде приет от Европейския парламент и от Съвета, новият регламент ще засили 
проверката на съответствие на електрическите крушки с регламентите, посочени в 
точка 1.

- Екомаркировката на ЕС на електрическите крушки5 предвижда промишленият сектор 
да използва доброволни средства за посочване на най-ефективните крушки.

– Очаква се с Директивата за енергийната ефективност6 пазарът да се насочи към най-
ефективните крушки, като се изисква от централните правителства да закупуват 
продукти от най-горните енергийни класове и като се изисква от държавите членки да 
създадат схеми за задължения за енергийна ефективност за енергоразпределителните 
предприятия и предприятията за продажба на дребно.

Освен това, има няколко инициативи на ЕС в подкрепа на демонстрацията и на  
популяризирането на енергийно ефективни продукти (включително осветление), като 
програмата „Интелигентна енергия – Европа“, програмата за европейско подпомагане в 
областта на енергията на местно равнище (ELENA) и  инициативата Concerto.

По отношение на живака в компактните луминесцентни лампи (CFL) и възможните 
опасности за здравето, наученият комитет по рисковете за здравето и околната среда 
(НКРЗОС) стигна до заключението, в рамките на възложения му от Комисията мандат, 
че живакът от счупени компактни луминесцентни лампи е малко вероятно да 
представлява риск за здравето7. В становището на НКРЗОС изрично се посочва, че 
равнищата на живак от счупване на компактни луминесцентни лампи са под 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията и Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията.
2 Директива 98/11/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 92/75/ЕИО относно енергийното 

етикетиране на домакински осветителни тела.
3 Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията.
4 COM(2013)75 окончателен. 
5 Решение 2011/331/ЕС на Комисията.
6 Членове 5 и 6 от Директивата за енергийна ефективност (Директива 2012/27/ЕС).
7 Становище на НКРЗОС относно живака в някои енергоспестяващи електрически крушки, 2010 г.; и 

становище на НКРЗОС относно живака в някои енергоспестяващи електрически крушки - излагане на 
деца, 2012 г.;
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приложимите токсикологичните ориентировъчни стойности. Освен това съдържанието 
на живак в компактните луминесцентни лампи в ЕС е намален до най-много 2,5 мг (в 
сравнение с 50 милиграма в клетъчните батерии и 500 милиграма в пломбите от 
дентална амалгама)1. В много държави извън ЕС съдържанието на живак в компактните 
луминесцентни лампи е значително по-високо.

Комисията вече е приложила по-голямата част от мерките, за които вносителят на 
петицията призовава. Определянето на изискванията за екодизайн и енергийно 
етикетиране за осветителни продукти с помощта на директивите за екодизайна2 и 
енергийното етикетиране3 е признато в широк аспект като идеалния подход в 
политиката в областта на енергийната ефективност. Като допълнителни мерки, двете 
директиви вече са показали своето въздействие към подобряване на дизайна на 
продуктите, при насочването на потребителите към високоефективни уреди, и по този 
начин към повишаване на екологичните им показатели чрез пренасочването на пазара 
към по-ефективни продукти, които същевременно са и по-рентабилни. Освен това, 
инвестиционните програми вече поддържат инсталирането на ефективно осветление 
чрез финансова помощ.

Ако даден потребител счита, че компактните луминесцентни лампи са опасни поради 
съдържанието им на живак, въпреки липсата на научни доказателства за това 
твърдение, той има избор да използва осветителни продукти без живак, като например 
светодиодни (LED) крушки. Въпреки това, забраната на ефективния, сигурен и 
надежден продукт за осветление, какъвто са компактните луминесцентни лампи без 
достатъчно основания като обосновани притеснения, свързани със здравето, може да 
навреди на репутацията и приемането на политиките на ЕС в областта на енергийната 
ефективност. Следователно Комисията не счита, че предложенията на вносителя на 
петицията биха предоставили някакво предимство пред описаните по-горе действащи 
законодателни мерки.

                                               
1 Максимално допустимата стойност на съдържанието на живак е установено в Директива 2011/65/ЕС.
2 Директива 2009/125/ЕО за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. 
3 Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от 
продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите. 


