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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1768/2008 af Marcus Dietlmeier, tysk statsborger, om redningen af 
glødelampen

1. Sammendrag

Andrageren anser det for ulovligt og en alvorlig fejltagelse at indføre bindende lovgivning 
vedrørende brugen af elektriske pærer. Mennesker bør ifølge ham selv kunne afgøre, hvilke 
lyskilder de benytter. Andrageren advarer om skadelige konsekvenser for sundheden især for 
små børn. Han mener også, at elektrosmog og den kemiske sammensætning i 
energisparepærer kan udgøre en fare for børn og gravide kvinder. Han anmoder derfor om, at 
man genovervejer beslutningen om at afskaffe glødelampen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren hævder, at det både er ulovligt og en alvorlig fejltagelse at indføre bindende 
lovgivning vedrørende brugen af elektriske pærer, og at mennesker bør have lov til selv at 
vælge, specielt i betragtning af de sundhedsrisici, små børn udsættes for. Han påpeger, at 
elektrosmog og den kemiske sammensætning i energisparepærer kan udgøre en fare for børn 
og gravide, og ønsker derfor en revision af beslutningen om gradvis at afskaffe glødepærerne.
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Kommissionens bemærkninger

Lovgivningen om gradvis afskaffelse af de traditionelle glødepærer blev vedtaget ved 
Kommissionens forordning 244/2009 den 18. marts 2009.
Indførelse af minimale energibesparende krav, der fjerner visse produkter fra markedet 
(snarere end en frivillig tilgang, som lader det være op til forbrugerne at vælge) er ikke 
ulovlig og er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, som danner grundlag for 
EU's lovgivning.

Ved denne forordning gennemførte Kommissionen det særlige mandat fra Europa-
Parlamentet og Rådet af medlemsstater, som det oprindeligt var fastlagt i direktivet om 
rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter 
(2005/32/EF). I direktivets artikel 16 blev der specielt stillet krav til Kommissionen om at 
indføre gennemførelsesforanstaltninger for belysning i hjemmet ved hjælp af denne 
procedure.

Betydningen af denne foranstaltning blev understreget ved Det Europæiske Råds forårsmøde i 
2007, som opfordrede Kommissionen til "hurtigt at fremlægge forslag med det formål at få 
vedtaget strengere energieffektivitetsnormer (...) for glødelamper og andre former for 
belysning i private husholdninger senest i 2009" og af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 
31. januar 2008 om handlingsplanen for energieffektivitet, hvor Europa-Parlamentet 
indtrængende opfordrer "Kommissionen til at fastlægge tidsplaner for fjernelse af de mindst 
energieffektive elektriske pærer fra markedet." Igen i oktober 2008 opfordrede Rådet af 
energiministre Kommissionen til i 2008 at stille et forslag til forordning om gradvis 
udfasning, indtil traditionelle glødelamper og alle de mindst effektive belysningsformer 
forbydes.

Parallelt med disse mandater udarbejdede Kommissionens tjenester et forslag til forordning 
om ikkeretningsbestemte lyskilder i boliger. Proceduren begyndte allerede i december 2006 
med en forberedende undersøgelse. Efter en grundig teknisk, miljømæssig, økonomisk 
analyse af de til rådighed værende lyskilder i boliger og deres mulige forbedringer, som blev 
foretaget som offentlig høring med inddragelse af interessenter, blev en arbejdsplan baseret på 
disse anbefalinger drøftet med medlemsstaterne og interessenterne (herunder et stort antal 
ngo'er og industrien) på konsultationsforummet for miljøvenligt design i marts 2008.

Baseret på de udtalelser, der blev fremsat på forummet, og på en sideløbende 
konsekvensanalyse udarbejdede Kommissionens tjenester teksten i forslaget til forordning, 
som blev støttet fuldt ud i forskriftsudvalget den 8. december 2008 uden indsigelser fra 
medlemsstaterne. Europa-Parlamentets miljøudvalg drøftede forslaget den 17. februar 2009 
og besluttede ikke at gøre indsigelser imod det. Forordningen blev endeligt vedtaget af 
Kommissionen den 18. marts 2009.

Den grundige forberedelsesproces har sikret, at EU-borgernes interesser blev varetaget på 
bedste vis under udarbejdelsen af forordningen.

Fastsættelse af obligatoriske krav til lyskildens effektivitet:

Det er tydeligvis en markedsfejl at gå over til alternative kilder ved at påføre forbrugerne de 
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omkostningsminimerende livscyklusomkostninger. Takket være gennemførelsesforanstaltning 
98/11/EF i energimærkningsdirektivet (92/75/EØF) har energieffektiviteten siden 1998 skullet
fremgå af emballagen for lyskilder til boliger. Til trods for de tydelige mærkninger på 
emballagen og kampagner i mange medlemsstater har forbrugerne undladt at gå over til at 
vælge de mere effektive lyskilder med samme funktion og har stort set holdt fast ved de 
traditionelle glødepærer. Dette skyldes den kendsgerning, at forskellen på købsprisen mellem 
traditionelle glødepærer og mere effektive alternativer udgør en psykologisk barriere, selv om 
de højere begyndelsesinvesteringer kan betale sig i løbet af et år og giver tilstrækkelige (men 
ikke særlig synlige) besparelser i løbet af livscyklussen. En anden afskrækkende faktor har 
været den undertiden dårlige kvalitet af de såkaldte energisparepærer, som markedsføres uden 
at være blevet underkastet kvalitetskrav. Denne markedsfejl kan kun tackles ved hjælp af
obligatoriske krav til effektivitetsniveau og kvalitet af alle de lyskilder til boliger, som 
markedsføres i EU. Dette tjener også det indre markeds interesser, da frivillige begrænsninger 
eller afgifter, der indføres i visse medlemsstater eller af nogle grupper af detailhandlere i EU,
ville skabe barrierer for varernes frie bevægelighed. De ville have forskellige 
effektivitetsgrænser og tidspunkter for begrænsningerne. Desuden skulle prisen på 
traditionelle glødelamper ganges med 10, for at beskatning skulle virke afskrækkende.
Det vigtigste er stadig, at effektive lyskilder, som er indeholdt i forordningen, er 
energibesparende, en måde at begrænse CO2-emissionerne på og en hjælp for forbrugerne til 
at spare penge, uden at funktionaliteten går tabt.

Sundhedsrisici i forbindelse med kompaktlysstofrør:

Kompaktlysstofrør skal være i overensstemmelse med EU's krav til produktsikkerhed, hvilket 
også inkluderer elektromagnetiske felter. Forbrugerne kan også vælge alternative teknologier, 
som f.eks. forbedrede glødepærer med halogenteknologi (uden indbygget transformer), som 
kun genererer samme type elektromagnetiske felter som traditionelle glødepærer.
Kviksølv er en vigtig bestanddel af kompaktlysstofrør, som spiller en nøglerolle på grund af 
energieffektiviteten og også andre parametre, såsom levetid og opvarmningstider. Der er op til 
5 mg (0,005 g) kviksølv i et kompaktlysstofrør (sammenlignet med 0,5 g i dentale 
amalgamfyldninger eller adskillige gram i termometre af ældre dato). Grænsen på 5 mg er 
fastsat i direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr (2002/95/EF)1 og kan revideres i lyset af den tekniske og videnskabelige 
udvikling.
Kompaktlysstofrør er blevet anvendt i vid udstrækning i de europæiske hjem i de seneste 
årtier og vil ikke blive omfattet af denne forordning. De fleste kontorer og offentlige 
bygninger og ligeledes de fleste gader har i de sidste 50 år været udstyret med glødelamper og 
højintensive udladningslamper, som indeholder kviksølv (ofte meget mere end 
kompaktlysstofrør).
Kviksølvindholdet kan ikke slippe ud af kompaktlysstofrør, undtagen i tilfælde, hvor 
lysstofrørene går i stykker ved et uheld. På den måde kunne mindre end 5 mg kviksølv slippe
ud.
I forordningen om miljøvenligt design kræves det, at producenterne på deres websteder 
forklarer, hvorledes forbrugerne bør rense affaldsstofferne, hvis kompaktlysstofrørene går i 
stykker ved et uheld, og at der på alle pakninger skal være en henvisning til 
onlineforklaringerne. Denne forklaring er allerede tilgængelig på European Lamp Companies 

                                               
1 EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.
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Federations websted.

At købe almindeligt tilgængelige kompaktlysstofrør med en udvendig kappe, som ikke kan gå 
i stykker, er en anden måde, hvorpå man kan mindske risikoen for udslip af kviksølv i tilfælde 
af, at lampen går i stykker ved et uheld.
Forbrugere, som ville være særlig bekymrede på grund af kviksølvet, kan vælge alternative 
teknologier, som f.eks. forbedrede glødepærer med halogenteknologi.
  

Konklusion

Som fremført ovenfor er forordning (EF) nr. 244/2009 hverken ulovlig eller urimelig, og den 
udsætter ikke brugere af lyskilder i boliger for betydelige eller uundgåelige risici. Alternative 
teknologier af samme slags som traditionelle glødelamper er stadig til rådighed for forbrugere 
med helbredsproblemer, eller som er særlig bekymrede på grund af kviksølvindholdet.
Kommissionen mener derfor ikke, at der er noget, der taler for en revidering af beslutningen 
om at udfase anvendelsen af de traditionelle glødepærer i forordningens krav."


