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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad neteisėta ir labai neteisinga priimti privalomus teisės aktus dėl 
lempučių naudojimo ir kad žmonėms turėtų būti leista rinktis, visų pirma atsižvelgiant į 
kūdikių sveikatai kylantį pavojų. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad mažai energijos 
eikvojančių lempučių elektrosmogas ir cheminė sudėtis gali būti pavojingi vaikams ir 
nėščioms moterims, ir todėl siekia, kad būtų peržiūrėtas sprendimas laipsniškai nutraukti 
kaitinamųjų lempučių naudojimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas teigia, kad neteisėta ir labai neteisinga priimti privalomus teisės aktus dėl 
lempučių naudojimo ir kad žmonėms turėtų būti leista rinktis, visų pirma atsižvelgiant į 
kūdikių sveikatai kylantį pavojų. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad mažai energijos 
eikvojančių lempučių elektrosmogas ir cheminė sudėtis gali būti pavojingi vaikams ir 
nėščioms moterims, ir todėl siekia, kad būtų peržiūrėtas sprendimas laipsniškai nutraukti 
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kaitinamųjų lempučių naudojimą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Teisės aktas, kuriame nustatyta laipsniškai nutraukti įprastų kaitinamųjų lempučių naudojimą, 
– 2009 m. kovo 18 d. priimtas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009.
Nustatyti būtinuosius energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, pagal kuriuos tam tikri 
produktai pašalinami iš rinkos (o ne vartotojams leidžiama patiems pasirinkti), nėra neteisėta 
ir tai atitinka Europos teisės aktuose nustatytą proporcingumo principą.

Šiuo reglamentu Komisija įgyvendino konkretų valstybių narių Europos Parlamento ir 
Tarybos suteiktą įgaliojimą, anksčiau nustatytą Ekologinio projektavimo direktyvoje 
(2005/32/EB). Direktyvos 16 straipsnyje konkrečiai prašoma, kad Komisija taikydama šią 
procedūrą patvirtintų įgyvendinamąsias priemones dėl buitinio sektoriaus apšvietimo. 

Šios priemonės svarbą pabrėžė 2007 m. pavasarį posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba, 
paraginusi Komisiją greitai pateikti pasiūlymus, kad būtų galima iki 2009 m. sugriežtinti 
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus <...>, taikomus buityje naudojamoms įprastoms 
kaitinamosioms lempoms ir kitų formų apšvietimui, ir Europos Parlamentas 2008 m. sausio 
31 d. rezoliucijoje dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano, kurioje Europos 
Parlamentas pabrėžia, „kaip svarbu Komisijai laikytis pasiūlyto grafiko, pagal kurį iš rinkos 
būtų pašalintos pačios neefektyviausios elektros lemputės“. 2008 m. spalio mėn. Energetikos 
ministrų taryba paragino Komisiją 2008 m. pateikti reglamento, kuriuo būtų pradėtas 
laipsniškas naudojimo nutraukimas, projektą, kol bus uždrausta naudoti įprastas 
kaitinamąsias lempas ir prasčiausios kokybės lempas, projektą.

Kartu su tais įgaliojimais Komisijos tarnybos parengė reglamento dėl nekryptinių buitinių 
lempų projektą. Procedūra pradėta 2006 m. gruodžio mėn. pradedant parengiamąjį tyrimą. 
Atlikus nuodugnią techninę, aplinkos apsaugos ir ekonominę esamų buitinių lempų ir jų 
gerinimo galimybių analizę, kurioje galėjo laisvai dalyvauti interesų grupės, šiomis 
rekomendacijomis pagrįstas darbo dokumentas su valstybėmis narėmis ir interesų grupėmis 
(tarp jų ir daugeliu įvairių NVO ir pramonės atstovų) buvo aptartas 2008 m. kovo mėn. 
Ekologinio projektavimo konsultacijų forume. 

Remdamosi forume pareikštomis nuomonėmis ir tuo pat metu atliktu poveikio vertinimu, 
Komisijos tarnybos parengė reglamento projekto tekstą, kurį visą 2008 m. gruodžio 8 d. 
patvirtino Reguliavimo komitetas ir tam nesipriešino nė viena valstybė narė. 2009 m. vasario 
17 d. Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas aptarė 
šią priemonę ir nusprendė jai neprieštarauti. Galiausiai 2009 m. kovo 18 d. Europos Komisija 
priėmė reglamentą.

Dėl tokio išsamaus parengiamojo proceso rengiant reglamentą užtikrintas geras atstovavimas 
Europos piliečių interesams.

Privalomų reikalavimų, susijusių su lempų efektyvumu, nustatymas

Akivaizdu, kad rinkoje patirta nesėkmė bandant pereiti prie alternatyvių technologijų, kurios 
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vartotojams per visą tų technologijų naudojimo laiką kainuotų pigiausiai. Nuo 1998 m. ant 
buitinių lempų pakuotės turi būti nurodytas jų energijos vartojimo efektyvumas, nes to 
reikalaujama Direktyvos dėl energijos ženklinimo (92/75/EEB) įgyvendinamojoje priemonėje 
– Komisijos direktyvoje 98/11/EB. Nepaisant to, kad ant pakuotės aiškiai nurodyta 
informacija ir kad daugelyje valstybių narių vykdytos kampanijos, vartotojai nepasirinko 
efektyvesnių lempų, kurių veikimas lygiavertis, ir toliau labai dažnai renkasi įprastas 
kaitinamąsias lemputes. Taip yra dėl to, kad įprastų kaitinamųjų lempučių ir efektyvesnių jų 
pakaitalų pirkimo kainos skirtumas yra didelė psichologinė kliūtis, net jeigu didesnė pirminė 
investicija atsiperka per metus ir leidžia daug sutaupyti (o tai nėra akivaizdžiai matoma) per 
visą jų naudojimo ciklą. Dar vienas stabdantis veiksnys – kartais prasta vadinamųjų 
ekonomiškų lempų, kurios į rinką pateikiamos nesilaikant kokybės reikalavimų, kokybė. Su 
tokia rinkos nesėkme galima susitvarkyti tik patvirtinus privalomus visų į ES rinką 
pateikiamų buitinių lempų efektyvumo lygio ir kokybės reikalavimus. Tai taip pat naudinga 
vidaus rinkai, nes savanoriški apribojimai ar mokesčiai, nustatyti tam tikrose valstybėse 
narėse ar tam tikrų mažmenininkų grupių Europoje, sudarytų kliūčių laisvam prekių 
judėjimui. Jų efektyvumas ir apribojimų laikotarpis skirtųsi. Be to, kad apmokestinimas būtų 
veiksminga atgrasanti priemonė, įprastų kaitinamųjų lempučių kaina turėtų būti 10 kartų 
didesnė.
Taigi pagrindinė mintis yra ta, kad efektyvus apšvietimas, numatytas šiame reglamente, yra 
būdas taupyti energiją, apriboti išmetamuosius CO2 teršalus ir padėti vartotojams sutaupyti 
pinigų neprarandant funkcionalumo.

Pavojai sveikatai, susiję su kompaktinėmis fluorescencinėmis lempomis

Kompaktinės fluorescencinės lempos turi atitikti ES gaminių saugos reikalavimus, kurie taip 
pat apima elektromagnetinius laukus. Be to, vartotojai gali rinktis alternatyvias technologijas, 
pvz., patobulintas kaitinamąsias lemputes, sukurtas naudojant halogenų technologiją (be 
integruoto transformatoriaus), kurios sukuria tik tokius pačius magnetinius laukus, kokius 
sukuria įprastos kaitinamosios lemputės.
Gyvsidabris yra svarbi sudedamoji kompaktinių fluorescencinių lempų dalis, kuri atlieka 
pagrindinį vaidmenį užtikrinant jų energijos vartojimo efektyvumą ir kitus parametrus, pvz., 
naudojimo ir įkaitimo laiką. Kompaktinėje fluorescencinėje lempoje yra iki 5 miligramų 
(0,005 g) gyvsidabrio (palyginti su 0,5 g amalgaminėse dantų plombose ar keliais gramais 
senesniuose termometruose). 5 mg riba yra nustatyta Pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo direktyvoje (2002/95/EB)1 ir gali būti peržiūrėta atsižvelgiant į mokslo ir 
technikos pažangą.
Kompaktinės fluorescencinės lempos praėjusį dešimtmetį plačiai naudotos Europos gyventojų 
namuose, jos nebus įtrauktos į šį reglamentą. Daugelyje biurų ir viešųjų pastatų, taip pat 
daugelyje gatvių fluorescencinės ir didelio intensyvumo išlydžio lempos, kuriose yra 
gyvsidabrio (dažnai gerokai daugiau negu kompaktinėse fluorescencinėse lempose), 
naudojamos pastaruosius 50 metų.
Gyvsidabris negali išsiskirti iš kompaktinės fluorescencinės lempos, nebent tais atvejais, kai 
netyčia sudaužomi šviečiantys vamzdeliai. Tokiu atveju į išorę gali patekti mažiau negu 
5 miligramai gyvsidabrio.
Ekologinio projektavimo reglamente reikalaujama, kad gamintojai savo interneto svetainėse 
paaiškintų, kaip vartotojai gali šalinti duženas tuo atveju, jeigu kompaktinių fluorescencinių 

                                               
1 OL L 37, 2003 2 13, p. 19.
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lempų vamzdeliai netyčia sudužta, ir kad ant kiekvienos lempos pakuotės nurodytų, kur 
internete galima rasti tokį paaiškinimą. Toks paaiškinimas jau pateiktas Europos lempų 
gamintojų federacijos interneto svetainėje. 

Dar vienas būdas sumažinti gyvsidabrio nutekėjimo riziką tuo atveju, jei lempa netyčia 
sudaužoma, – pirkti daug kur parduodamas kompaktines fluorescencines lempas su 
nedūžtančiu lempos apvalkalu.
Vartotojai, kurie ypač nerimauja dėl gyvsidabrio, gali rinktis alternatyvias technologijas, pvz., 
patobulintas kaitinamąsias lemputes, sukurtas naudojant halogenų technologiją.
  

Išvada

Kaip teigiama pirmiau, Reglamentas (EB) Nr. 244/2009 nėra nei neteisėtas, nei 
neproporcingas ir dėl jo nekyla didelis arba neišvengiamas pavojus lempas buityje 
naudojančių asmenų sveikatai. Be to, vartotojams, kurie turi sveikatos problemų arba labai 
nerimauja dėl lempų gyvsidabrio užpildo, yra prieinamų įprastoms kaitinamosioms lempoms 
alternatyvių technologijų. Todėl Komisija mano, kad nėra priežasties peržiūrėti sprendimą dėl 
laipsniško įprastų kaitinamųjų lempučių naudojimo nutraukimo.“


