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Ref.: Petiția nr. 1130/2012, adresată de Michael Tempel, de cetățenie germană, 
privind promovarea iluminatului cu LED-uri

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru promovarea iluminatului cu LED-uri. Întrucât lămpile economice 
normale conțin mercur, acestea sunt periculoase pentru sănătate și mediu. Lămpile cu LED-
uri sunt mai sigure, dar și mai scumpe. Petiționarul consideră că trebuie să se verifice dacă 
promovarea iluminatului cu LED-uri poate fi susținută la nivel european, posibil printr-o 
interzicere a lămpilor economice cu mercur sau prin acordarea de sprijin financiar în vederea 
ieftinirii lămpilor cu LED.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Comisia este de acord cu petiționarul că promovarea iluminatului eficient este o sarcină 
importantă în domeniul eficienței energetice. Într-adevăr, costurile de achiziție ridicate, 
calitatea nesatisfăcătoare și informațiile insuficiente și care induc în eroare consumatorii 
constituie bariere în calea intrării pe piață a lămpilor cu LED-uri. Comisia a introdus sau 
introduce următoarele măsuri pentru a aborda chestiunile aduse în discuție:

- Regulamentele privind proiectarea ecologică prevăd cerințe privind eficiența energetică 
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minimă a lămpilor cu LED-uri1. Etichetarea energetică a lămpilor2 a fost recent actualizată3

pentru a acoperi LED-urile direcționale și pentru a include clasele A+/A++ deasupra clasei A, 
în vederea promovării LED-urilor eficiente.

Aceste regulamente privind proiectarea ecologică prevăd și cerințe privind calitatea minimă a 
lămpilor cu LED-uri și cerințe privind informațiile care ajută utilizatorii să facă alegeri în 
cunoștință de cauză și care determină emisia minimă a luminii pentru lămpile cu LED-uri, 
care se pretinde că adaptează lămpile de o anumită putere.

- În februarie 2013, Comisia a adoptat o propunere de regulament nou privind supravegherea 
pieței4 care are ca scop consolidarea aplicării cerințelor UE privind produsele dec către 
autoritățile naționale de supraveghere a pieței. După adoptarea sa de către Parlamentul 
European și Consiliu, noul regulament va consolida verificarea conformității becurilor cu 
regulamentele menționate la punctul 1.

- Eticheta ecologică a UE pentru becuri5 prevede un mijloc voluntar pentru industrie în 
vederea evidențierii celor mai eficiente becuri.

- Se preconizează că Directiva privind eficiența energetică6 va orienta piața către cele mai 
eficiente becuri, solicitând administrațiilor centrale să achiziționeze produse de cea mai înaltă 
clasă energetică și solicitând statelor membre să stabilească sisteme de obligații în materie de 
eficiență energetică pentru distribuitorii de energie și societățile de vânzare cu amănuntul.

În plus, există mai multe inițiative ale UE care sprijină activități de demonstrare și de 
promovare a produselor eficiente din punct de vedere energetic (inclusiv a iluminatului), 
precum Programul Energie inteligentă – Europa, Asistență europeană pentru energie locală 
(ELENA) și inițiativa Concerto.

În ceea ce privește mercurul din lămpile fluorescente compacte și posibilele pericole pentru 
sănătate, Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (SCHER) a 
concluzionat, pe baza unui mandat din partea Comisiei, că mercurul provenit de la lămpile 
fluorescente compacte sparte este posibil să nu prezinte niciun risc la adresa sănătății7. Avizul 
SCHER prevede în mod special că nivelurile de mercur provenit de la lămpile fluorescente 
compacte sparte sunt sub valorile orientative toxicologice aplicabile. În plus, conținutul de 
mercur din lămpile fluorescente compacte din UE a fost redus la maximum 2,5 mg 
(comparativ cu 50 de miligrame în elementele de baterie și 500 de miligrame în plombele 
dentare din amalgam)8. În numeroase țări din afara UE, conținutul de mercur din lămpile 
fluorescente compacte este mult mai mare.
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei și Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei.
2 Directiva 98/11/CE a Comisiei de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE privind etichetarea energetică a 

lămpilor de uz casnic.
3 Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei.
4 COM(2013)75. 
5 Decizia 2011/331/UE a Comisiei.
6 Articolele 5 și 6 din Directiva 2012/27/UE privind energia electrică.
7 Avizul SCHER din 2010 privind mercurul din anumite lămpi cu consum redus de energie și avizul SCHER 

din 2012 privind mercurul din anumite lămpi cu consum redus de energie – expunerea copiilor.
8 Conținutul maxim de mercur permis este stabilit în Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a 
anumitor substanțe periculoase.
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Comisia a implementat deja majoritatea măsurilor pe care petiționarul le solicită. Stabilirea de 
cerințe privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru produsele de iluminat 
prin intermediul directivelor privind proiectarea ecologică1 și etichetarea energetică2 este larg 
recunoscută ca fiind abordarea politică ideală din domeniul eficienței energetice. Fiind măsuri 
complementare, fiecare și-a dovedit efectul de îmbunătățire a proiectării produselor, de 
orientare a consumatorilor că aparatură de înaltă eficiență și, astfel, de creștere a performanței 
de mediu prin intermediul unei transformări a pieței către produse mai eficiente, dar eficace 
din punct de vedere al costurilor. În plus, programele de investiții deja sprijină instalarea de 
sisteme de iluminat eficiente prin intermediul asistenței financiare.

Dacă un consumator este de părere că lămpile fluorescente compacte sunt nesigure din cauza 
conținutului lor de mercur, în ciuda lipsei de dovezi științifice în favoarea acestei ipoteze, 
acesta are opțiunea de a alege să utilizeze produse de iluminat fără mercur, precum LED-urile. 
Cu toate acestea, interzicerea produselor sub formă de lămpi fluorescente compacte eficiente, 
sigure și fiabile, fără suficiente motive, precum îngrijorările justificate în ceea ce privește 
sănătatea, ar putea aduce un prejudiciu reputației și acceptării politicilor UE privind eficiența 
energetică. Prin urmare, Comisia nu consideră că propunerile petiționarului ar conferi un 
avantaj actualei legislații descrise mai sus.

                                               
1 Directiva 2009/125/UE privind proiectare ecologică aplicabilă produselor cu impact energetic.
2 Directiva 2010/30/UE privind etichetarea energetică.


