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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1130/2012, ktorú predkladá Michael Tempel (nemecký štátny 
príslušník), o presadzovaní svetelných zdrojov LED

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície súhlasí s presadzovaním svetelných zdrojov LED. Keďže bežné 
nízkoenergetické žiarovky obsahujú ortuť, sú nebezpečné pre zdravie a životné prostredie.
Svetelné zdroje LED sú bezpečnejšie, zároveň však drahšie. Predkladateľ petície sa 
domnieva, že by sa malo preskúmať, či na európskej úrovni možno podporiť presadzovanie 
svetelných zdrojov LED prípadne prostredníctvom zákazu nízkoenergetických žiaroviek, 
ktoré obsahujú ortuť, alebo prostredníctvom finančnej pomoci s cieľom zabezpečiť lacnejšie 
svetelné zdroje LED.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 20. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Komisia súhlasí s názorom predkladateľa petície, že podpora efektívnych svetelných zdrojov 
je dôležitou úlohou v oblasti energetickej efektívnosti. Vysoké nákupné náklady, 
neuspokojivá kvalita a nedostatočné a zavádzajúce informácie pre spotrebiteľov však 
predstavujú prekážky preniknutia svetelných zdrojov LED na trh. V záujme riešenia týchto 
otázok Komisia zaviedla alebo zavádza tieto opatrenia:
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– V nariadeniach týkajúcich sa ekodizajnu sa stanovujú požiadavky na minimálnu energetickú 
efektívnosť svetelných zdrojov LED.1 V záujme presadzovania efektívnych svetelných 
zdrojov LED sa označovanie svetelných zdrojov energetickými štítkami2 nedávno 
aktualizovalo3 s cieľom zahrnúť smerové svetelné zdroje LED a začleniť triedy A+/A++ na 
najvyššiu úroveň triedy A .

V týchto nariadeniach o ekodizajne sa tiež stanovujú požiadavky na minimálnu kvalitu 
svetelných zdrojov LED a požiadavky na informácie, ktoré pomôžu spotrebiteľom prijímať 
informované rozhodnutia a prostredníctvom ktorých sa určí minimálna svetelná emisia 
svetelných zdrojov LED, o ktorých sa tvrdí, že doplnia svetelné zdroje s určitým výkonom.

– Komisia prijala vo februári 2013 návrh nového nariadenia o dohľade nad trhom4, ktorého 
cieľom je posilnenie presadzovania požiadaviek EÚ týkajúcich sa výrobkov prostredníctvom 
vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom. Na základe prijatia nového nariadenia 
Európskym parlamentom a Radou sa posilní kontrola súladu svetelných zdrojov 
s nariadeniami uvedenými v odseku 1.

– Environmentálna značka EÚ pre svetelné zdroje5 predstavuje nepovinný prostriedok, 
prostredníctvom ktorého môže odvetvie zvýrazniť najefektívnejšie svetelné zdroje.

– Predpokladá sa, že prostredníctvom smernice o energetickej efektívnosti6 sa trh nasmeruje 
na najefektívnejšie svetelné zdroje tým, že sa v nej stanovuje, aby ústredné orgány štátnej 
správy obstarávali výrobky s vyššou energetickou triedou a aby členské štáty zaviedli povinné 
schémy energetickej efektívnosti pre distribútorov energie alebo maloobchodné energetické 
spoločnosti.

Okrem toho existuje niekoľko iniciatív EÚ, ktoré podporujú názorné predvedenie 
a presadzovanie energeticky efektívnych výrobkov (vrátane svetelných zdrojov), ako sú 
napríklad program Inteligentná energia – Európa, Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti 
energie (ELENA) a iniciatíva Concerto.

Pokiaľ ide o ortuť v kompaktných žiarivkách a prípadné nebezpečenstvo pre zdravie, 
Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká (SCHER), poverený Komisiou, dospel 
k záveru, že nie je pravdepodobné, že ortuť z rozbitých kompaktných žiariviek predstavuje 
zdravotné riziko.7 V stanovisku výboru SCHER sa osobitne uvádza, že množstvo ortuti 
z rozbitých kompaktných žiariviek je nižšie než platné základné toxikologické hodnoty.

                                               
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 244/2009 a nariadenie Komisie (EÚ) 1194/2012.
2 Smernica Komisie 98/11/ES z 27. januára 1998, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS týkajúca sa 

energetického štítkovania svietidiel pre domácnosť.
3 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012.
4 COM(2013) 75 final. 
5 Rozhodnutie Komisie 2011/331/EÚ.
6 Články 5 a 6 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.
7   Stanovisko výboru SCHER týkajúce sa ortuti v niektorých energeticky úsporných svetelných zdrojoch, 2010; 

stanovisko výboru SCHER týkajúce sa ortuti v niektorých energeticky úsporných svetelných zdrojoch 
a vplyvu na deti, 2012.
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Okrem toho obsah ortuti v kompaktných žiarivkách sa v EÚ znížil na maximálnu hodnotu 2,5 
mg (v porovnaní s 50 mg v článkových batériách a 500 mg v amalgámových zubných 
výplniach).1 Obsah ortuti v kompaktných žiarivkách je v mnohých krajinách mimo EÚ 
podstatne vyšší.

Komisia už zaviedla väčšinu opatrení, ktoré predkladateľ petície požaduje. Ako ideálny 
prístup politiky v oblasti energetickej účinnosti sa vo všeobecnosti uznáva stanovenie 
požiadaviek na ekodizajn svetelných zdrojov a energetické štítky prostredníctvom smernice 
o ekodizajne2 a smernice o energetických štítkoch3. Obidve opatrenia sú doplnkové, 
preukázali však svoj vplyv na zlepšenie dizajnu výrobkov tým, že zamerali pozornosť 
spotrebiteľov na vysoko efektívne zariadenia, a tým sa zlepšili ich výsledky v oblasti 
životného prostredia prostredníctvom premeny trhu na trh s efektívnejšími a súčasne 
nákladovo efektívnymi výrobkami. Investičnými programami sa prostredníctvom finančnej 
pomoci podporuje montáž efektívnych svetelných zdrojov.

Ak sa spotrebiteľ domnieva, že kompaktné žiarivky nie sú vzhľadom na obsah ortuti 
bezpečné, napriek chýbajúcim vedeckým dôkazom podporujúcim toto tvrdenie sa môže 
rozhodnúť pre používanie svetelných zdrojov, ktoré neobsahujú ortuť, ako napríklad svetelné 
zdroje LED. Zákaz efektívnych, bezpečných a spoľahlivých svetelných zdrojov 
s kompaktnými žiarivkami bez dostatočného odôvodnenia, ako napríklad opodstatnené 
zdravotné riziká, by mohol poškodiť dobré meno a prijatie politík EÚ v oblasti energetickej 
efektívnosti. Komisia sa preto nedomnieva, že by návrh predkladateľa petície priniesol nejaké 
ďalšie výhody, než prinášajú uvedené súčasné platné právne predpisy.

                                               
1   V smernici 2011/65/EÚ o nebezpečných látkach sa stanovuje maximálny prípustný obsah ortuti.
2   Smernica 2009/125/EÚ o ekodizajne energeticky významných výrobkov.
3 Smernica 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie na štítkoch.


