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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1130/2012 af Michael Tempel (tysk statsborger) om fremme af 
LED-belysning

1. Sammendrag

Andrageren advokerer for, at LED-belysning bør fremmes. Eftersom almindelige 
lavenergipærer indeholder kviksølv, er de farlige for sundheden og miljøet. LED-pærer er 
sikrere, men også dyrere. Andrageren mener, at det bør undersøges, om fremme af LED-
belysning på europæisk plan kan støttes, eventuelt ved at forbyde lavenergipærer, der 
indeholder kviksølv, eller ved at yde finansiel bistand til at gøre LED-lamper billigere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionen er enig med andrageren i, at det er en vigtig opgave på 
energieffektivitetsområdet at fremme effektiv belysning. Høje priser, utilfredsstillende 
kvalitet samt utilstrækkelig og misvisende forbrugerinformation udgør ganske rigtigt 
hindringer for LED-pærernes indtrængning på markedet. Kommissionen har iværksat, eller er 
ved at iværksætte, følgende foranstaltninger for at gøre noget ved de problemstillinger, der 
rejses:
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– Forordningerne om miljøvenligt design fastsætter minimumsenergieffektivitetskrav til LED-
pærer1. Energimærket for lamper2 er for nylig blevet opdateret3, så det omfatter 
retningsbestemte LED'er, og for at medtage klasse A+ og A++ ud over klasse A med henblik 
på at fremme effektive LED'er.

Disse forordninger om miljøvenligt design fastsætter endvidere minimumskvalitetskrav til 
LED-pærer og informationskrav, der hjælper brugerne til at kunne træffe informerede valg, og 
som fastsætter minimumslysemissionen for LED-pærer, der hævdes at træde i stedet for 
elpærer med en bestemt lysstyrke.

– I februar 2013 vedtog Kommissionen et forslag til en ny markedsovervågningsforordning4, 
der sigter mod at styrke nationale markedsovervågningsmyndigheders håndhævelse af EU's 
produktkrav. Når den er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, vil den nye forordning 
styrke kontrollen med elpærers overensstemmelse med kravene i de i punkt 1 omhandlede 
forordninger.

– EU-miljømærket for elpærer5 giver branchen et frivilligt middel til at fremhæve de mest 
effektive elpærer.

– Energieffektivitetsdirektivet6 forventes at styre markedet i retning af de mest effektive 
elpærer, da det pålægger de statslige forvaltninger at indkøbe produkter fra de øverste 
energiklasser og pålægger medlemsstaterne at indføre energisparepligtordninger for 
energidistributører og energileverandører i detailleddet.

Desuden er der en række EU-initiativer, der støtter demonstration og fremme af 
energieffektive produkter (herunder belysning), som f.eks. programmet Intelligent Energi for 
Europa, den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på energiområdet (Elena) og 
Concerto-initiativet.

Hvad angår kviksølvet i sparepærer og de mulige sundhedsrisici har Kommissionens 
Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (SCHER) på bemyndigelse af 
Kommissionen konkluderet, at det ikke er sandsynligt, at kviksølv fra ødelagte sparepærer 
udgør en sundhedsrisiko7. Af udtalelsen fra SCHER fremgår det specifikt, at 
kviksølvniveauerne i ødelagte sparepærer ligger under de gældende vejledende toksikologiske 
værdier. Desuden er kviksølvindholdet i sparepærer i EU blevet mindsket til maksimalt 2,5 
mg (sammenlignet med 50 milligram i cellebatterier og 500 milligram i 
amalgamtandfyldninger)8. I mange lande uden for EU er kviksølvindholdet i sparepærer 
                                               
1   Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1194/2012.
2   Kommissionens direktiv 98/11/EF om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af 
husholdningslamper
3   Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012
4 COM(2013) 75 endelig. 
5 Kommissionens beslutning 2011/331/EU.
6 Artikel 5 og 6 i energieffektivitetsdirektivet 2012/27/EU.
7  Udtalelse fra SCHER om kviksølv i visse energibesparende elpærer, 2010 og udtalelse fra SCHER om 
kviksølv i visse energibesparende elpærer – børns udsættelse for stoffet, 2012.
8 Det maksimale tilladte kviksølvindhold er fastsat i direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af 
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
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væsentligt højere.

Kommissionen har allerede gennemført størstedelen af de foranstaltninger, som andrageren 
anmoder om. Fastsættelsen af krav om miljøvenligt design og energimærkning for 
belysningsprodukter ved hjælp af direktivet om miljøvenligt design1 og direktivet om 
energimærkning2 anerkendes i vide kredse som den ideelle politiske tilgang inden for 
energieffektivitet. Eftersom de er komplementære tiltag, har de begge bevist deres virkning 
med hensyn til at forbedre produktdesign, vejlede forbrugerne i retning af højeffektive 
anordninger og dermed øge deres miljøresultater gennem en omlægning af markedet til mere 
effektive produkter, og de har samtidig været omkostningseffektive. Ydermere støtter 
investeringsprogrammerne allerede installering af effektiv belysning ved hjælp af finansiel 
støtte.

Hvis en forbruger – på trods af de manglende videnskabelige beviser på denne påstand –
mener, at sparepærer er usikre på grund af kviksølvindholdet, kan vedkommende vælge at 
benytte kviksølvfri belysningsprodukter, som f.eks. LED'er. Et forbud mod det effektive, sikre 
og pålidelige belysningsprodukt sparepæren uden tilstrækkelig årsag, som f.eks. begrundede 
sundhedsmæssige hensyn, kan skade omdømmet og accepten af EU's 
energieffektivitetspolitikker. Kommissionen mener derfor ikke, at andragerens forslag vil give 
nogen ekstra gevinst i forhold til den nuværende lovgivning, der er beskrevet ovenfor.

                                               
1   Direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede 
produkter.
2 Direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af 
mærkning og standardiserede produktoplysninger.


