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petíció az izzólámpák további alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója törvénytelennek és komoly hibának tartja, hogy az energiatakarékos 
izzók használata kötelezővé fog válni. Szerinte az embereknek maguknak kell eldönteniük, 
hogy milyen fényforrást használnak. A petíció benyújtója káros egészségügyi hatásokra 
figyelmeztet, amelyek főleg a kisgyermekeket érintik. Továbbá állítása szerint az 
elektroszmog és az energiatakarékos izzók vegyi összetétele veszélyt jelenthet a gyermekekre 
és a várandós nőkre is. Ezért kéri, hogy vizsgálják felül az izzólámpák használatának 
beszüntetésére vonatkozó döntést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció

A petíció benyújtója szerint jogszabályellenes és súlyos hiba is kötelező jogszabályt bevezetni 
az izzók használatáról, és szerinte magukra az emberekre kellene bízni a választást, különös 



PE429.606v01-00 2/4 CM\792154HU.doc

HU

tekintettel a csecsemőket érintő kockázatokra. Rámutat arra, hogy az elektroszmog és az 
energiatakarékos izzók kémiai összetétele veszélyes lehet a gyermekekre és a terhes nőkre,
ezért kéri az izzólámpák kivonására vonatkozó döntés felülvizsgálatát.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A hagyományos izzólámpák kivonására vonatkozó jogszabályt a Bizottság fogadta el a 2009. 
március 18-i 244/2009/EK rendelet formájában.
Az energiahatékonysági minimumkövetelmények bevezetése, amelyek bizonyos termékeket 
kivonnak a piacról (a fogyasztó választására hagyatkozó önkéntes megközelítés helyett) nem 
jogszabályellenes, és összeegyeztethető az európai jogalkotás alapját képező arányosság 
elvével.

A Bizottság e rendelettel hajtotta végre az Európai Parlament és a tagállamok Tanácsának 
megbízását, amelyet eredetileg a környezetbarát tervezésről szóló (2005/32/EK) irányelv 
határozott meg. Az irányelv 16. cikke kifejezetten felkérte a Bizottságot, hogy ezen eljárás 
keretében vezessen be végrehajtási intézkedéseket a háztartási lámpák szektorában. 

Ezen intézkedés fontosságát a 2007. tavaszi Európai Tanács is kiemelte, amely felkérte a 
Bizottságot, hogy „haladéktalanul terjesszen elő javaslatokat, hogy 2009-ig lehetővé tegye az 
energiahatékonysági követelmények erősítését a hagyományos izzólámpák és a 
magánháztartások egyéb világítási formái terén”; a kérdés jelentőségét az Európai Parlament 
is kiemelte az energiahatékonysági cselekvési tervről szóló, 2008. január 31-i 
állásfoglalásában, amelyben hangsúlyozta „annak fontosságát, hogy a Bizottság betartsa a 
legrosszabb hatásfokú égők piacról történő kivonására vonatkozó javasolt ütemtervet”. 2008 
októberében az Energiaügyi Miniszterek Tanácsa ismételten felkérte a Bizottságot, hogy 
„2008-ban terjesszen elő rendelettervezetet, amely megkezdi a fokozatos kivonást, és a 
folyamat végén betiltja a hagyományos izzólámpákat és a legrosszabb energiateljesítményű 
lámpákat”.

E megbízásokkal párhuzamosan a Bizottság szolgálatai rendelettervezetet dolgoztak ki a nem 
irányított fényű háztartási lámpákról. Az eljárás egy előkészítő tanulmány keretében már 2006 
decemberében megindult. Az elérhető háztartási lámpákkal és fejlesztési potenciáljukkal 
kapcsolatos alapos műszaki, környezeti és gazdasági elemzést követően – amelyet az érintett 
felek bevonásával, nyíltan végeztek el – az ezeken az ajánlásokon alapuló 
munkadokumentumot megvitatták a tagállamokkal és az érdekelt felekkel (köztük a nem 
kormányzati szervezetek és az iparág legkülönbözőbb szereplőivel) a 2008 márciusában 
tartott környezetbarát tervezési konzultációs fórumon.

A fórumon megfogalmazott véleményekre és az azzal párhuzamosan elvégzett 
hatásvizsgálatra alapozva a Bizottság szolgálatai elkészítették a rendelettervezet szövegét, 
amelyet a szabályozási bizottság 2008. december 8-án teljes egészében jóváhagyott, és amely 
ellen egyik tagállam sem emelt kifogást. Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága 
2009. február 17-én vitatta meg az intézkedést, és úgy döntött, hogy nem emel ellene kifogást.  
Az Európai Bizottság végül 2009. március 18-án fogadta el a rendeletet.

A kiterjedt előkészítő folyamat biztosította, hogy a rendelet kidolgozása során kellőképpen 
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figyelembe vegyék az európai polgárok érdekeit.

A lámpák hatékonyságára vonatkozó kötelező követelmények megállapítása:

A piac egyértelműen kudarcot vallott a fogyasztóknak a legkisebb életciklusköltséget nyújtó 
alternatívákra való átállásban. 1998 óta az energiacímkézésről szóló irányelv (92/75/EGK) 
végrehajtási intézkedésének (98/11/EK) értelmében a háztartási lámpák csomagolásán fel kell 
tüntetni az energiahatékonyságukat. A csomagoláson feltüntetett egyértelmű jelzések és a 
több tagállamban lefolytatott kampányok ellenére a fogyasztók nem választották az 
egyenértékű teljesítményű, de hatékonyabb lámpákat, és széles körben a hagyományos 
izzólámpákhoz ragaszkodtak. Ez annak tudható be, hogy a hagyományos izzólámpák és a 
hatékonyabb alternatívák fogyasztói ára közötti különbség pszichológiai akadályt képez, még 
akkor is, ha a magasabb induló befektetés egy éven belül megtérül, és jelentős (bár kevésbé 
látható) megtakarítást jelent a termék életciklusa alatt. A másik visszatartó tényező a minőségi 
követelmények nélkül forgalomba hozott úgynevezett gazdaságos lámpák olykor rossz 
minősége volt. A piacnak e kudarca csak az EU-ban forgalomba hozott összes háztartási 
izzólámpa hatékonyságára és minőségére vonatkozó kötelező követelmények bevezetésével 
orvosolható. Ez egyben a belső piac érdekeit is szolgálja, mivel az egyes tagállamokban, 
illetve néhány európai kiskereskedelmi csoportosulás által bevezetett önkéntes korlátozások 
vagy adók akadályoznák az áruk szabad mozgását. A korlátozásoknak eltérő hatékonysági 
szintje és időzítése lenne. Emellett pedig ahhoz, hogy az adózás hatékony visszatartó erő 
legyen, 10-szeresére kellene növelnie a hagyományos izzólámpák árát.
A fő szempont mégis az, hogy a rendeletben előírt hatékony világítás jelenti az utat az 
energiamegtakarításhoz, a CO2-kiocsátás csökkentéséhez és annak elősegítéséhez, hogy a 
fogyasztók a funkciókról való lemondás nélkül pénzt takaríthassanak meg.

A kompakt fénycsövekkel kapcsolatos egészségügyi kockázatok

A kompakt fénycsöveknek meg kell felelniük az EU termékbiztonsági követelményeinek, 
amelyek kiterjednek az elektromágneses sugárzásra is. A fogyasztók alternatív technológiákat 
is választhatnak, mint például a halogéntechnológiával működő fejlettebb izzólámpák 
(beépített átalakító nélkül), amely ugyanolyan elektromágneses sugárzást generál, mint a 
hagyományos izzólámpák.
A higany fontos összetevője a kompakt fénycsöveknek, amely kulcsszerepet játszik a 
fénycsövek energiahatékonyságában, továbbá más paraméterekben is, mint amilyen az 
élettartam és az üzemi hőmérséklet eléréséhez szükséges idő. A kompakt fénycsövek 
higanytartalma legfeljebb 5 milligramm (0,005 gramm), szemben az amalgám fogtömések 0,5 
grammjával és a régebbi hőmérők több grammjával. Az 5 mg-os határértéket a veszélyes 
anyagok korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelv rögzíti1, és az a műszaki és tudományos 
fejlődés fényében felülvizsgálható.
Az elmúlt évtizedben a kompakt fénycsövek széles körben elterjedtté váltak az európai 
otthonokban, azokat nem ez a rendelet vezette be. A legtöbb irodát és középületet, valamint a 
legtöbb utcai lámpát is az elmúlt 50 évben higanytartalmú fénycsövekkel és nagy intenzitású 
kisülőlámpákkal szerelték fel (amelyek higanytartalma gyakran jóval meghaladja a kompakt 
fénycsövekét).
A higanytartalom nem tud kiszabadulni a kompakt fénycsövekből, kivéve, ha a fénycső 

                                               
1 HL L 37., 2003.2.13., 19. o.
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véletlenszerűen eltörik. Ebben az esetben kevesebb mint 5 milligramm higany szabadul ki.
A környezetbarát tervezésről szóló rendelet kötelezi a gyártókat, hogy weboldalaikon 
ismertessék, hogy a fogyasztók miként tudják feltisztítani a véletlenszerűen összetört kompakt 
fénycsövek maradványait, a fénycső csomagolásán pedig fel kell tüntetniük az online elérhető 
útmutató linkjét. Ez az útmutató már az Európai Lámpagyártók Szövetségének weboldalán is 
elérhető. 

A fénycső véletlen eltörése esetén fellépő higanyszivárgás kockázata mérsékelhető úgy is, 
hogy az általánosan elérhető kompakt fénycsöveket törhetetlen külső lámpaburkolattal 
vásárolják meg.
A higany miatt különösen aggódó fogyasztók alternatív technológiákat is választhatnak, 
például halogéntechnológiával működő fejlettebb izzólámpákat.
  
Következtetés

A fenti érvelés alapján a 244/2009/EK rendelet nem jogszabályellenes és nem is aránytalan, 
és nem teszi ki jelentős vagy elkerülhetetlen egészségügyi kockázatoknak a háztartási lámpák 
felhasználóit. Emellett a hagyományos izzólámpákhoz hasonló alternatív technológiák 
továbbra is elérhetők az olyan fogyasztók számára, akikben egészségügyi kérdések merülnek 
fel, illetve sajátos aggályaik vannak a higanytartalommal kapcsolatban. Ezért a Bizottság 
szerint nincs ok arra, hogy felülvizsgálják a rendelet követelményein alapuló döntést, amely 
szerint a hagyományos izzólámpákat ki kell vonni a piacról.


