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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1130/2012 dėl skatinimo naudoti šviesos diodų apšvietimą, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Michael Tempel

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo skatinti šviesos diodų apšvietimo naudojimą. Paprastos taupiosios 
lemputės, kuriose yra gyvsidabrio, kelia pavojų sveikatai ir aplinkai. Šviesos diodų lemputės 
saugesnės, tačiau jos yra ir brangesnės. Peticijos pateikėjas mano, kad reikia ištirti, ar galima 
Europos lygmeniu remti šviesos diodų apšvietimo skatinimą, galbūt uždraudžiant taupiąsias 
lemputes su gyvsidabriu arba teikiant finansinę paramą, kad šviesos diodų lemputės atpigtų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisija pritaria peticijos pateikėjui, kad efektyvaus apšvietimo skatinimas – svarbi 
užduotis efektyvaus energijos vartojimo srityje. Iš tiesų, didelė kaina, nepatenkinama kokybė 
ir nepakankama bei netiksli vartotojams teikiama informacija yra šviesos diodų lempučių 
įsiskverbimo į rinką kliūtis. Komisija nustatė arba šiuo metu nustato šias priemones kilusiems 
klausimams spręsti:
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– ekologinio projektavimo reglamentuose nustatyti minimalūs šviesos diodų lempučių 
efektyvaus energijos vartojimo reikalavimai1. Lempučių energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimas2 neseniai atnaujintas3 ir apima kreipiamąsias šviesos diodų lemputes ir be A 
klasės apima klases A+ / A++, kad būtų skatinamos efektyvios šviesios diodų lemputės.

Šiuose ekologinio dizaino reglamentuose taip pat nustatyti minimalūs šviesos diodų lempučių 
kokybės reikalavimai ir informacijos teikimo reikalavimai, kuriais padedama vartotojams 
priimti informacija pagrįstus sprendimus ir kuriais nustatomas minimalus šviesos diodų 
lempučių, kurios, teigiama, pakeičia tam tikros galios lemputes, šviesos spinduliavimas.

– 2013 m. vasario mėn. Komisija priėmė naujojo rinkos priežiūros reglamento pasiūlymą4, 
kuriuo siekiama įgyvendinti nacionalinės priežiūros institucijų ES gaminių reikalavimus. Kai 
naują reglamentą priims Europos Parlamentas ir Taryba, juo bus sustiprinta lempučių 
atitikties pirmame punkte minėtiems reglamentams patikra.

– ES lempučių ekologinis ženklas5 yra savanoriška pramonės priemonė, kuria galima atkreipti 
dėmesį į efektyviausias lemputes.

– Tikimasi, kad Energijos vartojimo efektyvumo direktyva6, kuria reikalaujama, kad centrinė 
valdžia pirktų aukštesnių energijos vartojimo efektyvumo klasių gaminius ir kad valstybės 
narės sukurtų energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemas energijos skirstytojams ir 
mažmeninės prekybos įmonėms, paskatins į rinką pateikti daugiau efektyviausių lempučių.

Be to, yra keletas ES iniciatyvų, kuriomis remiamas energiją taupančių gaminių (įskaitant 
apšvietimo gaminius) demonstravimas ir skatinimas, pvz., programa „Pažangi energetika 
Europai“, Europos pagalbos vietinei energetikai priemonė (angl. ELENA) ir CONCERTO 
iniciatyva.

Dėl gyvsidabrio kompaktiškose liuminescencinėse lempose (angl. CFL) ir galimo pavojaus 
sveikatai: Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (PSAMK), naudodamasis 
Komisijos suteiktais įgaliojimais, nustatė, jog mažai tikėtina, kad gyvsidabris iš sudužusių 
kompaktiškų liuminescencinių lempų keltų pavojų sveikatai7. PSAMK nuomonėje konkrečiai 
teigiama, kad sudužusiose kompaktiškose liuminescencinėse lempose esančio gyvsidabrio 
kiekis neviršija toksikologinėse gairėse nustatytų taikomų verčių. Be to, kompaktiškų 
liuminescencinių lempų gyvsidabrio kiekis ES buvo sumažintas iki ne daugiau kaip 2,5 mg 
(palyginti su 50 mg elementuose ir 500 mg amalgamos plombose)8. Daugelyje šalių už ES 

                                               
1 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1194/2012.
2 Komisijos direktyva 98/11/EB dėl energijos sunaudojimo parodymo ženklinant buitines lempas, 

įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB.
3 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012.
4 COM(2013) 75 final.
5 Komisijos sprendimas 2011/331/ES.
6 Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 5 ir 6 straipsniai.
7 PSAMK nuomonė dėl gyvsidabrio tam tikrose energijos taupymo lemputėse, 2010 m. ir PSAMK nuomonė 

dėl gyvsidabrio tam tikrose energijos taupymo lemputėse. Poveikis vaikams, 2012 m.
8 Didžiausias leidžiamas gyvsidabrio kiekis nustatytas Direktyvoje dėl tam tikrų pavojingų medžiagų 
naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo 2011/65/ES.
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ribų gyvsidabrio kiekis kompaktiškose liuminescencinėse lempose yra gerokai didesnis.

Komisija jau įgyvendino daugumą peticijos pateikėjo prašomų priemonių. Apšvietimo 
gaminių ekologinio dizaino ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai 
nustatyti Ekologinio dizaino1 ir Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo2 direktyvomis ir 
yra plačiai pripažįstami kaip idealus politinis požiūris energijos vartojimo efektyvumo srityje.
Kaip papildomos priemonės, jos abi padėjo gerinti gaminių dizainą, padėjo vartotojams 
išsirinkti itin efektyvius prietaisus ir taip didinti jų ekologiškumą keičiant rinką, kurioje 
skatinami ekonomiškai efektyvūs ir energijos vartojimo požiūriu efektyvesni gaminiai. Be to, 
investavimo programomis jau teikiama finansinė efektyvaus apšvietimo įrengimo parama.

Jeigu vartotojas mano, kad kompaktiškos liuminescencinės lempos nesaugios dėl jose esančio 
gyvsidabrio, nepaisant to, kad šis teiginys moksliškai neįrodytas, jis gali rinktis naudoti 
apšvietimo gaminius be gyvsidabrio, pvz., šviesos diodų lemputes. Vis dėlto nepakankamai 
pagrįstas, pvz., dėl grėsmės sveikatai, efektyvių, saugių ir patikimų kompaktiškų 
liuminescencinių lempų gaminių uždraudimas galėtų pakenkti ES energijos vartojimo 
efektyvumo politikos reputacijai ir pritarimui jai. Todėl Komisija nemano, kad peticijos 
pateikėjo pasiūlymai būtų kuo nors pranašesni už šiuo metu galiojančius pirmiau minėtus 
teisės aktus.“

                                               
1 Direktyva dėl ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams 2009/125/ES.
2 Direktyva dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo 2010/30/ES.


