
CM\1004013EL.doc PE519.618v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.8.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1130/2012 του Michael Tempel, (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά
με την προώθηση του φωτισμού LED

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την προώθηση του φωτισμού LED. Οι συνηθισμένοι λαμπτήρες 
εξοικονόμησης ενέργειας είναι επικίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον διότι περιέχουν 
υδράργυρο. Οι λαμπτήρες LED είναι ασφαλέστεροι, αλλά και ακριβότεροι. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα προώθησης του φωτισμού LED σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, πιθανώς μέσω απαγόρευσης των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας που 
περιέχουν υδράργυρο ή μέσω οικονομικής ενίσχυσης προκειμένου να καταστούν φθηνότεροι 
οι λαμπτήρες LED.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι η υποστήριξη αποδοτικού φωτισμού είναι  
σημαντικό ζήτημα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Πράγματι, το υψηλό κόστος 
αγοράς, η μη-ικανοποιητική ποιότητα και η ανεπαρκής και παραπλανητική ενημέρωση των 
καταναλωτών συνιστούν εμπόδια για τη διείσδυση στην αγορά των λαμπτήρων LED. Η 
Επιτροπή εισήγαγε ή εισάγει τα ακόλουθα μέτρα για την αντιμετώπιση των θεμάτων που 
τέθηκαν:
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- οι κανονισμοί οικολογικού σχεδιασμού θεσπίζουν απαιτήσεις για τα ελάχιστα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης για τους λαμπτήρες LED.1 Η επισήμανση ενεργειακής απόδοσης των 
λαμπτήρων2 πρόσφατα ενημερώθηκε3 για να καλύψει τους λαμπτήρες LED και να 
συμπεριλάβει τις επιπλέον κατηγορίες A+, A++, στην κατηγορία A, προωθώντας τους 
αποδοτικούς λαμπτήρες LED.

Αυτοί οι κανονισμοί οικολογικού σχεδιασμού καθορίζουν επίσης τις απαιτήσεις σχετικά με 
την ελάχιστη ποιότητα των λαμπτήρων LED, και τις πληροφορίες που βοηθούν τους χρήστες 
να κάνουν συνειδητές επιλογές και καθορίζουν την ελάχιστη εκπομπή φωτός στους 
λαμπτήρες LED για τη μετασκευή λαμπτήρων συγκεκριμένης ενεργειακής απόδοσης. 

- Τον Φεβρουάριο του 2013, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα νέο κανονισμό εποπτείας 
της αγοράς4 που αποσκοπεί στην ενίσχυση των απαιτήσεων για τα προϊόντα ΕΕ από τις 
εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς. Μόλις εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει τον έλεγχο της συμμόρφωσης των λαμπτήρων με 
τους κανονισμούς που αναφέρονται στο σημείο 1.

- Το οικολογικό σήμα της ΕΕ για λαμπτήρες5 προβλέπει εθελοντικά μέσα για τη βιομηχανία 
για την ανάδειξη πιο αποδοτικών λαμπτήρων.

- Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση6 αναμένεται να κατευθύνει την αγορά προς πιο 
αποδοτικούς λαμπτήρες, απαιτώντας από τις κεντρικές κυβερνήσεις να αγοράζουν προϊόντα  
ανώτερων ενεργειακών τάξεων, και απαιτώντας από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν καθεστώτα  
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης για τους διανομείς ενέργειας και τις εταιρείες λιανικής 
πώλησης.

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες της ΕΕ που στηρίζουν την επίδειξη και την 
προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού), 
όπως το Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση 
Τοπικής Ενεργειακής Συνδρομής (ELENA), και η πρωτοβουλία Concerto.

Όσον αφορά τον υδράργυρο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και τους πιθανούς κινδύνους 
για την υγεία, η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και το Περιβάλλον (SCHER) 
κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν εντολής της Επιτροπής, ότι ο υδράργυρος από τους 
σπασμένους λαμπτήρες φθορισμού είναι απίθανο να παρουσιάσει κίνδυνο για την υγεία.7 Η 
γνωμοδότηση SCHER αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα επίπεδα υδραργύρου από το σπάσιμο 
συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού  είναι κάτω από τις ισχύουσες τοξικολογικές ενδεικτικές 
τιμές. Επιπλέον, η περιεκτικότητα σε υδράργυρο των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στην 

                                               
1 Κανονισμός Επιτροπής (EC) No 244/2009 και (EU) 1194/2012.
2 Οδηγία Επιτροπής 98/11/EΚ για την εφαρμοηή της οδηγίας Συμβουλίου 92/75/EΟΚ για την ένδειξη 

κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών λαμπτήρων.
3 Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής.
4 COM(2013)75 τελικό.
5 Απόφαση Επιτροπής 2011/331/EU.
6 Aρθρα 5 και 6 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 2012/27/EU.
7 SCHER: γνωμοδότηση σχετικά με τον υδράργυρο σε ορισμένους οικονομικούς λαμπτήρες φωτισμού, 2010;

γνωμοδότηση SCHER σχετικά με τον υδράργυρο σε ορισμένους οικονομικούς λαμπτήρες φωτισμού–
Eκθεση των παιδιών, 2012.
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ΕΕ έχει μειωθεί κατ 'ανώτατο όριο 2,5 mg (σε σύγκριση με 50 χιλιοστόγραμμα σε μπαταρίες 
και 500 χιλιοστόγραμμα στο αμάλγαμα για σφράγισμα των δοντιών).1 Σε πολλές χώρες εκτός 
της ΕΕ, ο υδράργυρος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι σημαντικά περισσότερος.

Η Επιτροπή έχει ήδη εφαρμόσει την πλειονότητα των μέτρων που ζητεί ο αναφέρων. Η 
ρύθμιση για τον οικολογικό σχεδιασμό και οι απαιτήσεις επισήμανσης ενέργειας για τα 
προϊόντα φωτισμού μέσω των οδηγιών οικολογικού σχεδιασμού2 ενεργειακής επισήμανσης3  
είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η ιδανική προσέγγιση πολιτικής στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης. Όντας συμπληρωματικά μέτρα, και οι δύο έχουν δείξει την επίδρασή τους στη 
βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων, κατευθύνοντας τους καταναλωτές προς συσκευές
υψηλής απόδοσης, και κατά συνέπεια, στην αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους 
μέσα από ένα μετασχηματισμό της αγοράς προς αποδοτικότερα προϊόντα, όντας συγχρόνως
οικονομικά αποδοτικές. Περαιτέρω, τα επενδυτικά προγράμματα υποστηρίζουν ήδη την 
εγκατάσταση του αποδοτικού φωτισμού μέσω της χρηματοδοτικής συνδρομής.

Αν ένας καταναλωτής έχει τη γνώμη ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού δεν είναι 
ασφαλείς λόγω της περιεκτικότητάς τους σε υδράργυρο, παρά την έλλειψη επιστημονικών 
αποδείξεων για τον ισχυρισμό αυτό, έχει την επιλογή να χρησιμοποιεί προϊόντα φωτισμού 
χωρίς υδράργυρο, όπως τα LED. Ωστόσο, η απαγόρευση ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς
και αξιόπιστου προϊόντος φωτισμού χωρίς επαρκείς λόγους, όπως οι δικαιολογημένες 
ανησυχίες για την υγεία, θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη και την αποδοχή των πολιτικών 
ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι προτάσεις του 
αναφέροντος θα παρείχαν κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με την ανωτέρω περιγραφείσα 
ισχύουσα νομοθεσία.

                                               
1 ..Η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε υδράργυρο: οδηγία RoSH 2011/65/EU
2   Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού για ενεργειακά προϊόντα 2009/125/EU.
3 Οδηγία για την ενεργειακή επισήμανση 2010/30/EU.


