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Θέμα: Αναφορά 1768/2008, του Marcus Dietlmeier, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη διατήρηση των λαμπτήρων πυρακτώσεως

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η θέσπιση δεσμευτικής νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση 
λαμπτήρων είναι παράνομη και πολύ εσφαλμένη και ότι θα πρέπει να παρέχεται στους 
πολίτες η δυνατότητα επιλογής, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία των νηπίων. 
Επισημαίνει ότι η ηλεκτροαιθαλομίχλη και η χημική σύσταση των λαμπτήρων χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για τα παιδιά και τις εγκύους, και 
ζητεί, επομένως, την αναθεώρηση της απόφασης για τη σταδιακή κατάργηση των λαμπτήρων 
πυρακτώσεως.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η θέσπιση δεσμευτικής νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση 
λαμπτήρων είναι παράνομη και πολύ εσφαλμένη και ότι θα πρέπει να παρέχεται στους 
πολίτες η δυνατότητα επιλογής, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία των νηπίων. 
Επισημαίνει ότι η ηλεκτροαιθαλομίχλη και η χημική σύσταση των λαμπτήρων χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για τα παιδιά και τις εγκύους, και 
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ζητεί, επομένως, την αναθεώρηση της απόφασης για τη σταδιακή κατάργηση των λαμπτήρων 
πυρακτώσεως.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η νομοθεσία για τη σταδιακή κατάργηση των συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως 
εγκρίθηκε ως ο κανονισμός αριθ. 244/2009 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2009.
Η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για την απόσυρση ορισμένων 
προϊόντων από την αγορά (αντί για την υιοθέτηση εθελοντικής προσέγγισης βάσει της οποίας 
η επιλογή επαφίεται στους καταναλωτές) δεν είναι παράνομη και συνάδει με την αρχή της
αναλογικότητας που διέπει την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Μέσω του συγκεκριμένου κανονισμού, η Επιτροπή εκτέλεσε την ειδική εντολή που έλαβε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των κρατών μελών, όπως ορίστηκε αρχικά 
στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (2005/32/ΕΚ). Στο άρθρο 16 της οδηγίας, ζητείται 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα εφαρμογής για τα συστήματα φωτισμού 
του οικιακού τομέα μέσω της διαδικασίας αυτής.

Η σημασία του συγκεκριμένου μέτρου υπογραμμίστηκε από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του 2007, το οποίο κάλεσε την Επιτροπή «να υποβάλει γρήγορα προτάσεις που θα 
καταστήσουν δυνατή τη θέσπιση ενισχυμένων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης […] όσον 
αφορά τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως και άλλα είδη φωτισμού των ιδιωτικών
κατοικιών μέχρι το 2009», καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της
31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, όπου το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε «πόσο σημαντικό είναι να τηρήσει η Επιτροπή το 
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των λιγότερο αποδοτικών λαμπτήρων από την 
αγορά».
Και πάλι, τον Οκτώβριο του 2008, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας κάλεσε την Επιτροπή 
να «υποβάλει κατά το 2008 σχέδιο κανονισμού βάσει του οποίου θα ξεκινήσει μια σταδιακή 
διαδικασία κατάργησης μέχρι να απαγορευτούν οι συμβατικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως και όλα 
τα συστήματα φωτισμού με τη χείριστη απόδοση».

Παράλληλα με τις εντολές αυτές, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέπτυξαν σχέδιο κανονισμού 
σχετικά με τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες. Η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει 
τον Δεκέμβριο του 2006 μέσω προπαρασκευαστικής μελέτης. Μετά από διεξοδική τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των διαθέσιμων οικιακών λαμπτήρων και των 
δυνατοτήτων βελτίωσής τους, η οποία πραγματοποιήθηκε με ανοικτό τρόπο και με τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ένα έγγραφο εργασίας που συντάχθηκε βάσει των 
συστάσεων αυτών, συζητήθηκε με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς (στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονταν ευρύ φάσμα ΜΚΟ και παραγόντων του κλάδου) στο φόρουμ 
διαβούλευσης οικολογικού σχεδιασμού τον Μάρτιο του 2008.

Βασιζόμενες στις απόψεις που εκφράστηκαν στο φόρουμ, καθώς και σε μια παράλληλη 
εκτίμηση των επιπτώσεων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνέταξαν το κείμενο του σχεδίου
κανονισμού, το οποίο υποστηρίχτηκε πλήρως στην κανονιστική επιτροπή της 8ης Δεκεμβρίου
2008, χωρίς να εκφραστούν αντιθέσεις από κανένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησε το μέτρο στις 17 Φεβρουαρίου
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2009 και αποφάσισε να μην φέρει αντιρρήσεις. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον 
κανονισμό στις 18 Μαρτίου 2009.

Αυτή η εξαντλητική προπαρασκευαστική διαδικασία διασφάλισε την επαρκή εκπροσώπηση 
των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών κατά την ανάπτυξη του κανονισμού.

Καθορισμός υποχρεωτικών απαιτήσεων σχετικά με την απόδοση των λαμπτήρων:

Διαπιστώνεται σαφής ανεπάρκεια της αγοράς όσον αφορά τη μετάβαση στα εναλλακτικά 
προϊόντα με το ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής για τους καταναλωτές. Από το 1998, στη 
συσκευασία των οικιακών λαμπτήρων πρέπει να αναγράφεται η ενεργειακή απόδοση, χάρη 
στην πράξη εκτέλεσης 98/11/ΕΚ της οδηγίας για την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας 
(92/75/ΕΟΚ). Παρά τις σαφείς ενδείξεις που παρέχονται στη συσκευασία και τις εκστρατείες 
σε πολλά κράτη μέλη, οι καταναλωτές δεν μπόρεσαν να κατευθύνουν τις επιλογές τους σε πιο 
αποδοτικούς λαμπτήρες που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, και έχουν μείνει 
προσκολλημένοι σε μεγάλο βαθμό στους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η διαφορά στην τιμή αγοράς μεταξύ των συμβατικών λαμπτήρων 
πυρακτώσεως και των πιο αποδοτικών εναλλακτικών προϊόντων συνιστά ψυχολογικό 
εμπόδιο, παρά το γεγονός ότι η υψηλότερη αρχική επένδυση αποδίδει μέσα σε διάστημα ενός 
έτους και οδηγεί σε σημαντική (αλλά πολύ λιγότερο ορατή) εξοικονόμηση κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής. Άλλος ένας αποτρεπτικός παράγοντας είναι η ενίοτε κακή ποιότητα των 
αποκαλούμενων «οικονομικών» λαμπτήρων που διατίθενται στην αγορά χωρίς να υπόκεινται 
σε απαιτήσεις ποιότητας. Η συγκεκριμένη ανεπάρκεια της αγοράς μπορεί να αντιμετωπιστεί 
μόνο με τη θέσπιση υποχρεωτικών απαιτήσεων σχετικά με το επίπεδο απόδοσης και την 
ποιότητα όλων των οικιακών λαμπτήρων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Το μέτρο αυτό 
εξυπηρετεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα της εσωτερικής αγοράς, καθώς η θέσπιση 
εθελοντικών περιορισμών ή η επιβολή φόρων σε ορισμένα κράτη μέλη ή από ορισμένους 
ομίλους λιανικής πώλησης στην Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει φραγμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Τα όρια απόδοσης και ο χρόνος επιβολής των 
περιορισμών θα ήταν διαφορετικά. Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί η φορολόγηση 
αποτελεσματικός αποτρεπτικός παράγοντας, θα πρέπει να δεκαπλασιαστεί η τιμή των 
συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως.
Και πάλι το βασικό σημείο είναι το γεγονός ότι ο αποδοτικός φωτισμός, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό, είναι ένας τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας, περιορισμού των εκπομπών 
CO2, και διευκόλυνσης των καταναλωτών να εξοικονομούν χρήματα χωρίς απώλεια 
λειτουργικότητας.

Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με τους μικρού μεγέθους λαμπτήρες φθορισμού:

Οι μικρού μεγέθους λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν εναλλακτικές 
τεχνολογίες, όπως βελτιωμένους λαμπτήρες πυρακτώσεως με τεχνολογία αλογόνου (χωρίς 
ενσωματωμένο μετασχηματιστή), οι οποίοι δημιουργούν μόνο ηλεκτρομαγνητικά πεδία του 
ίδιου τύπου με αυτά των συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως.
Ο υδράργυρος είναι σημαντικό συστατικό των μικρού μεγέθους λαμπτήρων φθορισμού (CFL) 
διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην ενεργειακή απόδοσή τους, καθώς και σε άλλες 
παραμέτρους όπως η διάρκεια ζωής και ο χρόνος προθέρμανσης. Σε έναν CFL περιέχονται 5 
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χιλιοστόγραμμα (0,005 γραμμάρια) υδραργύρου (αναφέρεται συγκριτικά ότι ένα σφράγισμα 
από οδοντιατρικό αμάλγαμα περιέχει 0,5 γρ., ενώ τα παλαιότερα θερμόμετρα περιείχαν 
αρκετά γραμμάρια υδραργύρου). Το όριο των 5 mg καθορίζεται στην οδηγία σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (2002/95/ΕΚ) 1  και μπορεί να 
αναθεωρηθεί υπό το πρίσμα της τεχνικής και επιστημονικής προόδου.
Οι μικρού μεγέθους λαμπτήρες φθορισμού χρησιμοποιούνταν ευρέως στα ευρωπαϊκά σπίτια 
την προηγούμενη δεκαετία, δεν πρόκειται να τους εισαγάγει ο συγκεκριμένος κανονισμός. Τα 
περισσότερα γραφεία και δημόσια κτίρια, καθώς και πολλοί δρόμοι φωτίζονται τα τελευταία 
50 έτη με λαμπτήρες φθορισμού και λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης που περιέχουν 
υδράργυρο (συχνά σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από τους μικρού μεγέθους λαμπτήρες 
φθορισμού).
Ο υδράργυρος που περιέχεται στους CFL μπορεί να διαφύγει μόνο σε περίπτωση τυχαίας 
θραύσης των φωτιστικών σωλήνων. Στην περίπτωση αυτή, εκλύονται λιγότερα από 5 
χιλιοστόγραμμα υδραργύρου.
Ο κανονισμός για τον οικολογικό σχεδιασμό απαιτεί να εξηγούν οι κατασκευαστές στους 
ιστοτόπους τους πώς πρέπει να καθαρίζουν οι καταναλωτές τα υπολείμματα σε περίπτωση 
τυχαίας θραύσης των σωλήνων CFL, και να συμπεριλαμβάνουν στη συσκευασία κάθε 
λαμπτήρα τον διαδικτυακό σύνδεσμο για τις εξηγήσεις. Εξηγήσεις αυτού του είδους 
διατίθενται ήδη στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρειών Κατασκευής 
Λαμπτήρων.

Η αγορά ευρέως διαθέσιμων CFL με εξωτερικό άθραυστο περίβλημα αποτελεί άλλον έναν 
τρόπο να περιοριστεί σημαντικά ο κίνδυνος διαρροής υδραργύρου σε περίπτωση τυχαίας 
θραύσης του λαμπτήρα.
Οι καταναλωτές που ανησυχούν ιδιαίτερα για τον υδράργυρο μπορούν να επιλέξουν 
εναλλακτικές τεχνολογίες όπως τους βελτιωμένους λαμπτήρες πυρακτώσεως με τεχνολογία 
αλογόνου.

Συμπέρασμα

Όπως υποστηρίχτηκε παραπάνω, ο κανονισμός 244/2009 δεν είναι ούτε παράνομος ούτε 
δυσανάλογος, και δεν συνεπάγεται σημαντικούς ή αναπόφευκτους κινδύνους για την υγεία 
των χρηστών οικιακών λαμπτήρων. Επίσης, για τους καταναλωτές που έχουν προβλήματα 
υγείας ή προβληματίζονται ιδιαίτερα για την περιεκτικότητα των λαμπτήρων σε υδράργυρο 
διατίθενται εναλλακτικές τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές των συμβατικών λαμπτήρων 
πυρακτώσεως. Συνεπώς, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης της 
απόφασης για σταδιακή κατάργηση των συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως μέσω των 
απαιτήσεων του κανονισμού.

                                               
1 ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.


