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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.8.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1130/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Michael 
Tempel, par LED apgaismojuma veicināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atbalsta LED apgaismojuma veicināšanu. Tā kā parastās 
energoekonomiskās spuldzes satur dzīvsudrabu, tās ir veselībai un videi bīstamas. LED 
lampas ir drošākas, bet arī dārkākas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka būtu nepieciešams 
izpētīt, vai LED apgaismojumu varētu veicināt, iespējams, aizliedzot parastās dzīvsudrabu 
saturošās energoekonomiskās spuldzes, vai nodrošinot finansiālu palīdzību, lai LED lampas 
padarītu lētākas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, ka efektīva apgaismojuma atbalsts ir svarīgs 
uzdevums energoefektivitātes jomā. Augstās iegādes izmaksas, neapmierinošā kvalitāte un 
nepietiekamā un maldinošā informācija patērētājiem patiešām rada šķēršļus LED spuldžu 
ienākšanai tirgū. Komisija ir ieviesusi vai ievieš šādus pasākumus, lai risinātu radušos 
jautājumus.
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- Ekodizaina noteikumos ir paredzētas prasības attiecībā uz LED spuldžu minimālo 
enerogoefektivitāti1. Lampu energomarķējums2 nesen tika atjaunināts3, iekļaujot virzītas 
gaismas LED lampas un ietverot A+/A++ klasi papildus A klasei, lai veicinātu efektīvu LED 
apgaismojumu.

Šajos ekodizaina noteikumos arī paredzētas prasības attiecībā uz LED spuldžu minimālo 
kvalitāti un informēšanas prasības, kuras ļaus lietotājiem veikt apzinātu izvēli un kuras nosaka 
minimālo gaismas emisiju LED spuldzēm, par kurām izteikti pagalvojumi, ka spuldzes var 
modificēt atbilstoši noteiktai jaudai.

- 2013. gada februārī Komisija pieņēma jaunas vienotās tirgus uzraudzības regulas4

priekšlikumu, lai uzlabotu valstu tirgus uzraudzības iestāžu veikto ES prasību izstrādājumiem 
izpildi. Kad to būs pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, jaunā regula uzlabos spuldžu 
atbilstības pārbaudi 1. punktā minētajiem noteikumiem.

- ES ekomarķējums spuldzēm5 nodrošina brīvprātīgi izmantojamu veidu, kā nozare var izcelt 
efektīvākās spuldzes.

- Sagaidāms, ka Energoefektivitātes direktīva6 virzīs tirgu efektīvāko spuldžu virzienā, 
nosakot prasību, ka centrālajai valdībai jāiegādājas tikai augstas energoefektivitātes klases 
produktus, un nosakot prasību dalībvalstīm izveidot energoefektivitātes pienākumu shēmas 
enerģijas sadales uzņēmumiem un enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

Turklāt ir vairākas ES iniciatīvas, kuras atbalsta energoefektīvo izstrādājumu (tostarp
apgaismojumu) demonstrēšanu un veicināšanu, piemēram, programma „Saprātīga enerģija 
Eiropai”, Eiropas vietējais enerģijas atbalsts (ELENA) un iniciatīva „Concerto”.

Attiecībā uz dzīvsudrabu kompaktajās luminiscences lampās un tā iespējamo apdraudējumu 
veselībai Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER) Komisijas 
uzdevumā secinājusi, ka ir maz ticams, ka dzīvsudrabs no saplīsušām kompaktajām 
luminiscences lampām varētu radīt veselības risku7. SCHER atzinumā īpaši norādīts, ka 
dzīvsudraba līmenis no saplīsušām kompaktajām luminiscences lampām nepārsniedz 
piemērojamās toksikoloģisko vadlīniju vērtības. Turklāt dzīvsudraba saturs kompaktajās 
luminiscences lampās ir samazināts līdz ne vairāk kā 2,5 mg (salīdzinājumā ar 50 mg 
elementu baterijās un 500 mg amalgamas zobu pildmateriālos)8. Daudzās valstīs ārpus ES 
dzīvsudraba saturs kompaktajās luminiscences lampās ir ievērojami augstāks.

                                               
1 Komisijas Regula (EK) Nr. 244/2009 un Komisijas Regula (EK) Nr. 1194/2012.
2 Komisijas Direktīva 98/11/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz mājsaimniecības 

spuldžu enerģijas marķēšanu
3 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012.
4 COM(2013)0075 final. 
5 Komisijas Lēmums 2011/331/ES.
6 Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES 5. un 6. pants.
7   SCHER atzinums par dzīvsudrabu atsevišķās energotaupīgajās spuldzēs, 2010. gads un SCHER atzinums par 

dzīvsudrabu atsevišķās energotaupīgajās spuldzēs. Iedarbība uz bērniem, 2012. gads.
8   Maksimālais atļautais dzīvsudraba saturs ir noteikts RoHS direktīvā 2011/65/ES.
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Komisija jau ir īstenojusi lielāko daļu pasākumu, kurus lūgumraksta iesniedzējs pieprasa. 
Ekodizaina un enerogmarķējuma prasību noteikšana apgaismojuma ražojumiem ar 
Ekodizaina direktīvas1 un Energomarķējuma direktīvas2 palīdzību ir vispāratzīta kā 
piemērotākā politikas pieeja energoefektivitātes jomā. Abas direktīvas ir papildu pasākumi, 
un abas ir apliecinājušas ietekmi uz ražojumu izstrādes uzlabošanu, uz patērētāju mudināšanu 
izvēlēties efektīvas iekārtas un uz to ekoloģisko raksturlielumu uzlabošanu, ieviešot tirgū 
energoefektīvākus izstrādājums, vienlaikus samazinot izmaksas. Turklāt ieguldījumu 
programmas jau atbalsta efektīva apgaismojuma uzstādīšanu ar finansiālās palīdzības 
starpniecību.

Ja klienti uzskata, ka kompaktās luminiscences lampas nav drošas tajās esošā dzīvsudraba dēļ, 
neraugoties uz to, ka šādam apgalvojumam nav zinātnisku pierādījumu, viņiem ir izvēles 
iespēja izmantot apgaismojuma ražojumus bez dzīvsudraba, piemēram, LED spuldzes. Tomēr 
aizliedzot tādu efektīvu, drošu un uzticamu apgaismojuma ražojumu kā kompaktās 
luminiscences lampas bez pietiekama pamatojuma, piemēram, pamatotām bažām par 
apdraudējumu veselībai, varētu nodarīt kaitējumu ES energoefektivitātes politiku reputācijai 
un pieņemšanai. Tāpēc Komisija neuzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumi sniegtu 
priekšrocības salīdzinājumā ar pašreizējiem iepriekš aprakstītajiem tiesību aktiem.

                                               
1   Ekodizaina ar enerģiju saistītiem ražojumiem direktīva 2009/125/ES.
2 Energomarķējuma direktīva 2010/30/ES.


