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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1130/2012, którą złożył Michael Tempel (Niemcy) w sprawie 
propagowania oświetlenia LED

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opowiada się za propagowaniem oświetlenia LED. Ponieważ zwykłe 
żarówki energooszczędne zawierają rtęć, są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Lampy 
LED są bezpieczniejsze, lecz także droższe. Składający petycję uważa, że należy zbadać, czy 
istnieją możliwości wsparcia działań propagujących oświetlenie LED na szczeblu UE, na 
przykład poprzez wprowadzenie zakazu stosowania żarówek energooszczędnych, które 
zawierają rtęć, lub w oparciu o pomoc finansową, dzięki której lampy LED staną się tańsze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja podziela zdanie składającego petycję, że popieranie wydajnego oświetlenia stanowi 
istotne zadanie na polu efektywności energetycznej. W rzeczy samej, wysokie koszty zakupu, 
niezadowalająca jakość, a także niewystarczające i wprowadzające w błąd informacje dla 
konsumentów stanowią bariery dla penetracji rynku przez żarówki LED. Komisja 
wprowadziła lub wprowadza obecnie następujące środki zmierzające do rozwiązania 
wskazanych problemów:
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– W rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu wprowadza się wymagania dotyczące 
minimalnej efektywności energetycznej żarówek LED1. Etykieta efektywności energetycznej 
dla lamp została niedawno zaktualizowana3 i obecnie uwzględnia się w niej lampy 
kierunkowe LED, a także obejmuje klasy A+/A++ znajdujące się powyżej klasy A, co 
pozwala promować wydajne lampy LED.

W tych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu wprowadza się ponadto wymagania 
dotyczące minimalnej jakości żarówek LED, a także wymagania w zakresie informacji, dzięki 
którym użytkownicy mogą dokonywać świadomych wyborów oraz które określają minimalną 
emisję światła przez żarówki LED, które rzekomo mogą być stosowane jako zamienniki 
żarówek o określonej mocy.

– W lutym 2013 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego 
nadzoru rynku4, którego celem jest zapewnienie lepszego egzekwowania unijnych wymogów 
dotyczących produktów przez krajowe organy nadzoru rynku. Przyjęcie tego nowego 
rozporządzenia przez Parlament Europejski i Radę umożliwi skuteczniejszą kontrolę 
zgodności żarówek z rozporządzeniami, o których mowa w punkcie 1.

– Oznakowanie ekologiczne UE na żarówkach5 jest środkiem o charakterze dobrowolnym, 
który pozwala branży wyróżnić najbardziej wydajne żarówki.

– Można spodziewać się, że dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej6 skieruje rynek 
ku najbardziej wydajnym żarówkom poprzez nałożony na instytucje rządowe wymóg zakupu 
produktów należących do wyższych klas efektywności energetycznej, a także poprzez 
nałożony na państwa członkowskie wymóg ustanowienia systemów zobowiązujących 
dystrybutorów energii i przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii do poprawy 
efektywności energetycznej.

Ponadto istnieją także inicjatywy UE wspierające prezentowanie i propagowanie efektywnych 
energetycznie produktów (w tym oświetlenia), takie jak na przykład Inteligentna Energia dla 
Europy, europejskie wsparcie energetyki na poziomie lokalnym (ELENA) czy inicjatywa 
Concerto.

Co się tyczy rtęci w kompaktowych lampach fluorescencyjnych oraz ewentualnych zagrożeń 
dla zdrowia, Komitetowi Naukowemu ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), 
działającemu z mandatu Komisji, udało się ustalić, że jest mało prawdopodobne, aby rtęć 
pochodząca z rozbitych kompaktowych lamp fluorescencyjnych stwarzała jakiekolwiek 
zagrożenie dla zdrowia7. W swojej opinii SCHER w sposób wyraźny wskazał, że ilość rtęci 

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012.
2 Dyrektywa Komisji 98/11/WE wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii 

lamp gospodarstwa domowego.
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012.
4 COM(2013)0075 final.
5 Decyzja Komisji 2011/331/UE.
6 Art. 5 i 6 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE).
7 Opinia SCHER w sprawie rtęci w niektórych żarówkach energooszczędnych, 2010 r.; oraz opinia SCHER w
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uwalnianej w przypadku rozbicia kompaktowej lampy fluorescencyjnej nie przekracza 
toksykologicznych wartości wytycznych. Ponadto zawartość rtęci w kompaktowych lampach 
fluorescencyjnych sprzedawanych w UE została obniżona do maksymalnej wartości równej 
2,5 mg (w porównaniu z 50 mg w bateriach i 500 mg w dentystycznych plombach 
amalgamatowych)1. W wielu państwach niebędących członkami UE poziom zawartości rtęci 
w kompaktowych lampach fluorescencyjnych jest znacznie wyższy.

Komisja wdrożyła już większość środków, o które wnioskuje składający petycję. 
Ustanowienie w dyrektywie dotyczącej ekoprojektu2 oraz w dyrektywie dotyczącej 
etykietowania energetycznego3 wymagań w zakresie ekoprojektu oraz wskazania poprzez 
etykietowanie zużycia energii przez produkty oświetleniowe powszechnie uznaje się za 
idealną strategię polityczną w dziedzinie efektywności energetycznej. Oba te środki 
o charakterze uzupełniającym wykazały swoją skuteczność, gdy chodzi o udoskonalenie 
projektowania produktów, wskazywanie konsumentom wysoce wydajnych urządzeń, a przez 
to nakierowywanie ich na większą ekologiczność dzięki skupieniu rynku na bardziej 
wydajnych produktach, przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności. Co więcej, instalacja 
wydajnego oświetlenia jest już wspierana z wykorzystaniem programów inwestycyjnych 
zakładających pomoc finansową.

Jeżeli konsument uważa, że kompaktowe lampy fluorescencyjne są niebezpieczne z uwagi na 
zawartość rtęci (pomimo braku dowodów naukowych potwierdzających tę tezę), może on 
korzystać z bezrtęciowych produktów oświetleniowych, takich jak lampy LED. Zakaz 
stosowania wydajnych, bezpiecznych i niezawodnych kompaktowych lamp 
fluorescencyjnych bez wystarczających powodów, np. uzasadnionych obaw dotyczących 
zdrowia, mógłby natomiast niekorzystnie wpłynąć na reputację i odbiór strategii politycznych 
UE w zakresie efektywności energetycznej. Komisja nie sądzi zatem, by propozycje 
składającego petycję były w jakimkolwiek stopniu korzystniejsze niż obowiązujące przepisy, 
które omówiono powyżej.

                                                                                                                                                  
sprawie rtęci w niektórych żarówkach energooszczędnych – narażenie dzieci, 2012 r.

1 Maksymalna dozwolona zawartość rtęci jest określona przepisami dyrektywy 2011/65/UE w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2 Dyrektywa 2009/125/UE w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
3 Dyrektywa 2010/30/UE w sprawie etykietowania energetycznego.


