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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1768/2008, внесена от Marcus Dietlmeier, с германско 
гражданство, относно запазването на крушките с нажежаема жичка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че е незаконно и изключително погрешно да се 
въвежда задължителна нормативна уредба във връзка с използването на осветителни
крушки, и че хората трябва да могат да избират сами, особено предвид риска за 
здравето на подрастващите. Той подчертава, че електросмогът и химическият състав на 
нискоенергийните крушки могат да бъдат опасни за деца и бременни жени, и поради 
тази причина иска решението за постепенно премахване на крушките с нажежаема 
жичка да бъде преразгледано.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 април 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията твърди, че е незаконно и изключително погрешно да се 
въвежда задължителна нормативна уредба във връзка с използването на осветителни 
крушки, и че хората трябва да могат да избират сами, особено предвид риска за 
здравето на подрастващите. Той подчертава, че електросмогът и химическият състав на 
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нискоенергийните крушки могат да бъдат опасни за деца и бременни жени, и поради 
тази причина иска решението за постепенно премахване на крушките с нажежаема 
жичка да бъде преразгледано.

Забележки на Комисията относно петицията

Законодателството за постепенно премахване на обикновените крушки с нажежаема 
жичка беше прието под формата на Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 
март 2009 г.
Въвеждането на минимални изисквания за енергийна ефективност, които водят до 
премахване на определени продукти от пазара (вместо доброволен подход, който 
оставя избора на потребителите) не е незаконно и е в съответствие с принципа на 
пропорционалност, залегнал в европейското законодателство.

Чрез този регламент Комисията изпълни специфичния мандат на Европейския 
парламент и на Съвета, който беше първоначално предвиден в Директивата за 
екодизайна (2005/32/ЕО). В член 16 Директивата изрично изисква от Комисията да 
въведе мерки по прилагането за осветителни тела за бита посредством тази процедура. 

Важността на тази мярка беше подчертана от Европейския съвет през пролетта на 
2007 г., който прикани Комисията „своевременно да внесе предложения, за да направи 
възможно завишаването на изискванията за енергийна ефективност (…) за лампите с 
нажежаема жичка и други видове осветление в домакинствата до 2009 г. “, и от 
Европейския парламент в неговата резолюция от 31 януари 2008 г. по плана за действие 
за енергийна ефективност, в която Европейският парламент подчерта „колко е важно 
Комисията да се придържа към предложения график за изтегляне от пазара на най-
нискоефективните електрически крушки“. Отново през октомври 2008 г. Съветът на 
министрите на енергетиката прикани Комисията да „представи през 2008 г. 
проекторегламент, който да постави началото на  постепенен процес на изтегляне 
от употреба, докато обикновените крушки с нажежаема жичка и всички 
осветителни тела с най-слаби показатели бъдат забранени“.

Успоредно с тези мандати, службите на Комисията разработиха проекторегламент за 
ненасочени лампи за бита. Процедурата вече започна през декември 2006 г .  чрез 
подготвително проучване. След цялостен технико-екологично-икономически анализ на 
наличните лампи за бита и потенциала за тяхното подобряване, който беше извършен 
открито с участието на заинтересовани лица, на Консултативния форум по 
екопроектиране през март 2008 г., с участието на държавите-членки и заинтересованите 
лица (включително множество НПО и представители на промишлеността), беше 
обсъден работен документ, основан на тези препоръки.

Основавайки се на становищата, изразени по време на форума, и на паралелна оценка 
на въздействието, службите на Комисията изготвиха текста на проекторегламента, 
който беше напълно одобрен в регулаторната комисия на 8 декември 2008 г., без 
възражение от нито една държава-членка. Комисията по околна среда на Европейския 
парламент обсъди мярката на 17 февруари 2009 г. и реши да не отправя възражения.  
Накрая, Европейската комисия прие регламента на 18 март 2009 г.
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Този изчерпателен подготвителен процес гарантира, че интересите на европейските 
граждани са добре представени по време на разработването на регламента.

Установяване на задължителни изисквания относно ефективността на лампите:

Действително е налице провал на пазара по отношение на преминаването към 
алтернативи, осигуряващи минимални разходи за потребителите през жизнения цикъл 
на продукта. От 1998 г. насам опаковките на осветителните тела за бита трябва да 
посочват тяхната енергийна ефективност, благодарение на Директивата (98/11/ЕО) за 
прилагане  на Директивата за енергийното етикетиране (92/75/ЕИО). Въпреки ясните 
означения върху опаковката и кампаниите, проведени в много държави-членки, 
потребителите не са пренасочили своя избор към по-ефективни лампи, предлагащи 
равностойна функционалност, и в голямата си част се придържат към обикновените 
крушки с нажежаема жичка. Това се дължи на факта, че разликата в цената на 
закупуване между обикновените крушки с нажежаема жичка и по-
енергийноефективните алтернативи съставлява психологическа бариера, дори и ако по-
високата първоначална инвестиция се изплаща в рамките на година и осигурява
значително (но далеч не толкова осезаемо) пестене на енергия през жизнения цикъл. 
Друг възпиращ фактор се изразява в понякога лошото качество на т.нар. икономични 
осветителни тела, пускани на пазара, без да отговарят на изискванията за качество. 
Този провал на пазара може да бъде поправен само със задължителни изисквания за 
нивото на ефективност и качеството на всички осветителни тела за бита, предлагани на 
пазара в ЕС. Това също обслужва интересите на вътрешния пазар, тъй като 
въвеждането на доброволни ограничения или данъци в някои държави-членки или от 
някои търговци на дребно в Европа би породило пречки за свободното движение на 
стоките. За тях биха важали различни ограничения по отношение на ефективността и 
различни моменти на налагане на ограниченията. Освен това, за да бъде данъчното 
облагане ефективен възпиращ фактор, то би трябвало да умножи по 10 цената на 
обикновените крушки с нажежаема жичка.
Все пак, основното тук е, че ефективното осветление така, както е уредено в 
регламента, е начин за спестяване на енергия, ограничаване на емисиите на CO2 и 
подпомагане на потребителите да пестят пари без загуба на функционалност.

Рискове за здравето, свързани с компактните луминесцентни лампи:

Компактните луминесцентни лампи трябва да отговарят на изискванията на ЕС за 
безопасност на продуктите, които също включват и електромагнитните полета. Също 
така, потребителите могат да избират алтернативни технологии, като подобрени 
крушки с нажежаема жичка с халогенна технология (без интегриран преобразувател), 
които генерират единствено същия тип електромагнитни полета, като обикновените 
крушки с нажежаема жичка.
Живакът е важен компонент на компактните луминесцентни лампи (CFL), който играе 
ключова роля за тяхната енергийна ефективност и също за други параметри, като 
жизнен цикъл и време за загряване. В една компактна луминесцентна лампа се съдържа
около 5 милиграма (0,005 грама) живак (в сравнение с 0,5 г в зъбна амалгамна пломба 
или няколко грама в по-старите термометри). Ограничението от 5 мг е установено в 
Директивата относно ограничението за употребата на определени опасни вещества 
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(2002/95/ЕО)1 и може да се преразгледа в светлината на научно-техническия напредък.
Компактните луминесцентни лампи са били използвани широко в европейските 
домакинства през последното десетилетие, те няма да бъдат въведени с този регламент. 
През последните 50 години повечето офис и обществени сгради, и също някои улици, 
са били оборудвани с луминесцентни лампи и газоразрядни лампи с висок интензитет, 
съдържащи живак (често доста повече от компактните луминесцентни лампи).
Живакът не може да излезе от компактните луминесцентни лампи, освен в случай на 
инцидентно счупване на осветителните тръби. В този случай биха могли да се 
освободят не повече от 5 милиграма живак.
Регламентът за екопроектиране изисква от производителите да публикуват указания на 
своите интернет страници за това, как потребителите следва да изчистят отломките в 
случай на инцидентно счупване на тръби на компактни луминесцентни лампи и да 
добавят върху опаковката на всяка лампа линк към разяснителна информация в 
интернет. Такива указания вече са налични на интернет страницата на Европейската 
федерация на дружествата-производители на осветителни тела. 

Закупуването на общодостъпни компактни луминесцентни лампи с външна нечуплива 
обвивка е друг начин за значително намаляване на риска от освобождаване на живак в 
случай на инцидентно счупване на лампата.
Потребителите, които са особено разтревожени от наличието на живак, могат да 
избират измежду алтернативни технологии, като подобрени крушки с нажежаема 
жичка с халогенна технология.
  
Заключение

Както е подчертано по-горе, Регламент (ЕО) № 244/2009 не е нито незаконен, нито 
непропорционален и не води до значителни или неизбежни рискове за здравето на
потребителите на лампи за бита. Също така за потребителите със здравословни 
проблеми или особено безпокойство по отношение на съдържането на живак остават на 
разположение алтернативни технологии, подобни на обикновените крушки с 
нажежаема жичка. Поради това Комисията отбелязва, че няма основание за 
преразглеждане на решението за премахване на обикновените крушки с нажежаема 
жичка чрез изискванията на регламента.

                                               
1 ОВ L 37 от 13.2.2003 г., стр. 19.


