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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy támogatni kellene a LED-világítás alkalmazását. Mivel a 
hagyományos energiatakarékos izzók higanyt tartalmaznak, azok veszélyt jelentenek az 
egészségre és a környezetre nézve is. A LED-égők biztonságosabbak, de drágábbak is. A 
petíció benyújtójának véleménye szerint meg kellene vizsgálni, hogy a LED-világítás 
alkalmazásának európai szintű előmozdítása támogatható-e, esetleg a higanytartalmú 
energiatakarékos izzók betiltásával, vagy pénzügyi támogatással, amely a LED-égőket 
olcsóbbá teszi.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy az energiahatékony világítás 
támogatása az energiahatékonyság területének egyik legfontosabb feladata. A magas 
beszerzési költségek, a nem kielégítő minőség és a fogyasztók elégtelen és félrevezető 
tájékoztatása ugyanis hátráltatják a LED-izzók piaci térnyerését. A petíció benyújtója által 
felvetett kérdések kapcsán a Bizottság a következő intézkedéseket hajtotta végre, illetve a 
következő intézkedések végrehajtása van folyamatban.
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A környezetbarát tervezésről szóló rendeletek1 meghatározzák a LED-izzók
energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelményeket. A lámpák energiafogyasztási 
címkéjét2 a közelmúltban frissítették3 az energiahatékony LED-izzók népszerűsítése 
érdekében, így már az irányított fényű LED-izzókról, valamint az A osztályú izzókon kívül az 
A+ /A++ osztályú izzókról is nyújt információkat.

Ezek a környezetbarát tervezésről szóló rendeletek megfogalmazzák egyrészt a LED-izzók 
minimális minőségi követelményeit, másrészt a tájékoztatási követelményeket, amelyeknek 
köszönhetően a fogyasztók vásárláskor jól megalapozott döntést hozhatnak, harmadrészt 
pedig a LED-izzók fénykibocsátására vonatkozó minimumkövetelményeket, amelyek alapján 
a bizonyos teljesítményű izzók cserélhetők.

2013 februárjában a Bizottság elfogadott egy új piacfelügyeleti rendeletre irányuló javaslatot4, 
amelynek az a célja, hogy a tagországok piacfelügyeleti hatóságai hatékonyabban 
érvényesítsék az uniós termékkövetelményeket. Amint az Európai Parlament és a Tanács 
elfogadja az új rendeletet, az meg fogja erősíteni annak ellenőrzését, hogy az izzók 
megfelelnek-e az első pontban említett rendeleteknek.

– Az izzógyártók önkéntes módon felhívhatják a fogyasztók figyelmét a leginkább 
energiahatékony izzókra az izzókon található uniós ökocímkék5 segítségével.

– Az energiahatékonysági irányelvnek6 köszönhetően a leginkább energiahatékony izzók 
várhatóan keresettebbek lesznek, mivel az irányelvnek megfelelően a központi 
kormányzatoknak magasabb energiahatékonysági osztályba tartozó izzókat kell vásárolniuk, a 
tagállamoknak pedig energiahatékonysági kötelezettségi rendszert kell létrehozniuk az 
energiaelosztók és a kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalkozások számára.

Továbbá több uniós kezdeményezés is támogatja az energiahatékony termékek (többek között 
világítástechnikai termékek) bemutatását és népszerűsítését, ilyen például az „Intelligens 
energia – Európa” program, az európai helyi energiahatékonysági támogatás (ELENA) és a 
Concerto kezdeményezés.

A kompakt fénycsövekben található higany, valamint az egészségre gyakorolt lehetséges 
veszélyek tekintetében a Bizottságtól kapott meghatalmazás alapján az egészségügyi és 
környezeti kockázatok tudományos bizottsága (EKKTB) megállapította7, hogy a törött 
kompakt fénycsövekből származó higany valószínűleg nem jelent egészségügyi kockázatot. 
Az EKKTB véleménye kifejezetten megállapítja, hogy a törött kompakt fénycsövekből 
származó higany szintje nem éri el az alkalmazandó iránymutatásban meghatározott 

                                               
1 A 244/2009/EK és a 1194/2012/EU bizottsági rendelet.
2 A Bizottság 98/11/EK irányelve a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási lámpák energiafogyasztásának 

címkézése tekintetében történő végrehajtásáról.
3 A Bizottság 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete.
4 COM(2013)75
5 (2011/331/EU bizottsági határozat)
6 A 2012/27/EU energiahatékonysági irányelv 5. és 6. cikke.
7   „Az EKKTB véleménye az egyes energiatakarékos izzólámpákban található higanyról” (2010), valamint: „Az 

EKKTB véleménye az egyes energiatakarékos izzólámpákban található higanyról – A gyermekek kitettsége” 
(2012).
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toxikológiai értékeket. Továbbá az EU-ban a kompakt fénycsövek maximális higanytartalmát 
2,5 mg-ra csökkentették (míg ez az érték a cellás telepek esetében 50 milligramm, az 
amalgám fogtömések esetében pedig 500 milligramm)1. Számos EU-n kívüli országban jóval 
magasabb a kompakt fénycsövek higanytartalma.

A Bizottság már végrehajtotta a petíció benyújtója által kért intézkedésék többségét. A 
környezetbarát tervezésről2 és az energiafogyasztás címkézéséről3 szóló irányelvekben 
kidolgozott követelmények, amelyek a világítástechnikai termékek környezetbarát tervezésére 
és az energiafogyasztásra vonatkozó címkézésére vonatkoznak, köztudottan az 
energiahatékonyság területének ideális politikai megközelítését jelentik. Mindkét fent említett 
irányelv kiegészítő intézkedésként pozitív hatást gyakorolt a környezetbarát terméktervezés 
területén, s a nagy hatékonyságú berendezések irányába terelte a fogyasztókat, így a piac a 
hatékonyabb termékek irányába mozdult el, ami által nőtt a fogyasztók környezeti 
teljesítménye, miközben sikerült megőrizni a költséghatékonyságot. Ezenkívül a fent említett 
befektetési programok már ma is pénzügyi segítségnyújtással támogatják az energiahatékony 
világítás megvalósítását.

Amennyiben a fogyasztók úgy vélik, hogy a kompakt fénycsövek higanytartalmuk miatt nem 
biztonságosak (annak ellenére, hogy ezt az állítást nem támasztja alá tudományos bizonyíték), 
választhatnak, hogy higanymentes világítástechnikai termékeket használjanak, például LED-
izzókat. Ezzel szemben a hatékony, biztonságos és megbízható kompakt fénycsövek 
világítástechnikai termékként történő alkalmazásának betiltása – anélkül, hogy megfelelően 
indokolt lenne, például megalapozott egészségügyi megfontolások miatt – alááshatja az EU 
energiahatékonysági politikáinak tekintélyét, illetve veszélyeztetheti azok elfogadottságát. 
Ezért a Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtójának javaslatai nem járnának semmiféle 
előnnyel a fent ismertetett jelenlegi jogszabályokkal szemben.

                                               
1   A megengedett maximális higanytartalom a 2011/65/EU irányelvben került megállapításra.
2   Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezéséről szóló 2009/125/EU irányelv.
3 Az energiafogyasztás címkézéséről szóló 2010/30/EU irányelv.


