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over bevordering van ledverlichting

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor het bevorderen van ledverlichting. Doordat gewone spaarlampen kwik 
bevatten, zijn deze gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Ledlampen zijn veiliger, 
maar ook duurder. Indiener is van mening dat onderzocht moet worden of de bevordering van 
ledverlichting op Europees niveau gesteund kan worden, mogelijk via een verbod op 
kwikhoudende spaarlampen of door middel van financiële steun om ledlampen goedkoper te 
maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Commissie is het met indiener eens dat het bepleiten van efficiënte verlichting een 
belangrijke taak is op het gebied van energie-efficiëntie. De hoge aanschafkosten, 
onbevredigende kwaliteit en onvoldoende en misleidende consumentenvoorlichting vormen in 
feite belemmeringen voor de marktpenetratie van ledlampen. De Commissie heeft de 
volgende maatregelen ingevoerd, of is hiermee bezig, om de opgeworpen problematiek aan te 
pakken:

– Bij de verordeningen inzake ecologisch ontwerp zijn eisen vastgesteld voor de minimale 
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energie-efficiëntie van ledlampen.1 De richtlijn betreffende de energie-etikettering van 
lampen2 is recentelijk geactualiseerd3 teneinde daaronder ook gerichte ledlampen te laten 
vallen en de klassen A+-A++ bovenop klasse A te introduceren om zo de aankoop van de 
meest efficiënte ledlampen te bevorderen.

Bij deze verordeningen inzake ecologisch ontwerp zijn ook eisen vastgelegd inzake de 
minimumkwaliteit van ledlampen, alsmede informatie-eisen die het voor de consument 
gemakkelijker moeten maken om gericht te kiezen en waarbij de minimale lichtstroom is 
bepaald van ledlampen waarvan wordt beweerd dat zij equivalent zijn met klassieke lampen 
met een bepaald lampvermogen.

– In februari 2013 heeft de Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening betreffende 
markttoezicht goedgekeurd4 die gericht is op de versterking en bevordering van de Europese 
productvereisten door de nationale markttoezichtautoriteiten. Zodra de nieuwe verordening is 
goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad, zal hierdoor scherper worden 
gecontroleerd of lampen voldoen aan de in het eerste punt genoemde verordeningen.

– De EU-milieukeur voor lichtbronnen5 biedt de betrokken sector een instrument op basis van 
vrijwilligheid om de meest efficiënte lampen te bevorderen.

– Naar verwachting zal de richtlijn inzake energie-efficiëntie6 de markt sturen naar de meest 
efficiënte lampen doordat de centrale overheden krachtens de richtlijn producten van de 
hoogste energieklasse zullen moeten aankopen en de lidstaten verplichte energie-
efficiëntieregelingen zullen moeten opleggen aan energiedistributeurs en verkopers op 
kleinhandelsniveau.

Bovendien zijn er verscheidene EU-initiatieven die de demonstratie en bevordering van 
energie-efficiënte producten (inclusief verlichting) ondersteunen, zoals het programma 
"Intelligente energie – Europa", de Europese plaatselijke bijstand op energiegebied en het 
initiatief Concerto.

Met betrekking tot het kwik in CFL's en de potentiële gevaren voor de gezondheid heeft het 
Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico's (WCGM), in opdracht van de 
Commissie, geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat het kwik uit gebroken CFL's een 
gevaar voor de gezondheid vormt.7 In het advies van het WCGM wordt expliciet vermeld dat 
de kwikconcentratie uit een gebroken CFL lager is dan de toepasselijke toxicologische 
richtwaarde. Bovendien is het kwikgehalte van CFL's in de EU teruggebracht tot maximaal 
2,5 mg (vergeleken met 50 milligram in batterijen en 500 milligram in amalgaamvullingen).8

                                               
1 Verordening (EG) nr. 244/2009 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie.
2 Richtlijn 98/11/EG van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad 
wat de etikettering van het energieverbruik van lampen voor huishoudelijk gebruik betreft.
3 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 van de Commissie.
4 COM(2013) 75 final.
5 Besluit 2011/331/EU van de Commissie.
6 Artikel 5 en 6 van Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie.
7 Advies van het WCGM over kwik in bepaalde spaarlampen, 2010; en advies van het WCGM over kwik in 
bepaalde spaarlampen – de blootstelling van kinderen, 2012.
8 Het maximaal toegestane kwikgehalte is vastgesteld bij Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het 
gebruik van gevaarlijke stoffen 
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In veel landen buiten de EU is het kwikgehalte in CFL's aanzienlijk hoger.

De Commissie heeft de meeste maatregelen waar indiener om vraagt, reeds doorgevoerd. De 
vaststelling van de vereisten inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering voor 
verlichtingsproducten bij de richtlijnen betreffende ecologisch ontwerp1 en energie-
etikettering2 wordt algemeen gezien als de ideale beleidsaanpak op het gebied van energie-
efficiëntie. De twee maatregelen vullen elkaar aan en van allebei is het effect reeds gebleken 
op het gebied van de verbetering van het ontwerp van producten, door de consument in de 
richting van zeer efficiënte apparaten te leiden, en dus ook op het gebied van de verbetering 
van de milieuprestaties door de markt om te buigen naar efficiëntere producten die 
tegelijkertijd kostenefficiënt zijn. Bovendien wordt de installatie van efficiënte verlichting 
reeds gesteund door de investeringsprogramma's door middel van financiële steun.

Als een consument van mening is dat CFL's onveilig zijn vanwege het kwikgehalte ervan, 
ondanks het ontbreken van wetenschappelijk bewijs voor deze bewering, dan heeft hij de 
keuze om kwikvrije verlichtingsproducten zoals ledlampen te gebruiken. Een verbod op de 
efficiënte, veilige en betrouwbare CFL zonder afdoende motivatie, zoals gerechtvaardigde 
bezorgdheid om de volksgezondheid, zou de reputatie en acceptatie van het energie-
efficiëntiebeleid van de EU echter kunnen schaden. Daarom is de Commissie van mening dat 
het voorstel van indiener geen voordeel zou opleveren boven de hiervoor beschreven 
wetgeving.

                                               
1 Richtlijn 2009/125/EU betreffende het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten.
2 Richtlijn 2010/30/EU betreffende energie-etikettering.


