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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1768/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Marcus 
Dietlmeier, par kvēlspuldžu saglabāšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir nelikumīgi un ārkārtīgi nepareizi ieviest saistošus 
tiesību aktus attiecībā uz kvēlspuldžu izmantošanu un ka vajadzētu ļaut cilvēkiem izdarīt 
izvēli pašiem, jo īpaši ņemot vērā bērnu veselības apdraudējuma iespēju. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka elektrosmogs un ekonomisko spuldžu ķīmiskais sastāvs var būt bīstams 
bērniem un grūtniecēm, un tādēļ viņš vēlas panākt, lai lēmums par kvēlspuldžu pakāpenisku 
aizliegšanu tiktu pārskatīts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir nelikumīgi un ārkārtīgi nepareizi ieviest saistošus 
tiesību aktus attiecībā uz kvēlspuldžu izmantošanu un ka vajadzētu ļaut cilvēkiem izdarīt 
izvēli pašiem, jo īpaši ņemot vērā bērnu veselības apdraudējuma iespēju. Viņš norāda, ka 
elektrosmogs un ekonomisko spuldžu ķīmiskais sastāvs var būt bīstams bērniem un 
grūtniecēm, un tādēļ viņš vēlas panākt, lai lēmums par kvēlspuldžu pakāpenisku aizliegšanu 
tiktu pārskatīts.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Tiesību akts, kas paredz parasto kvēlspuldžu pakāpenisku aizliegšanu, tika pieņemts 
Komisijas 2009. gada 18. marta Regulas (EK) Nr. 244/2009 veidā.
Minimālu energoefektivitātes prasību ieviešana, kas no tirgus izslēdz noteiktus produktus 
(nevis brīvprātīga pieeja, atstājot izvēli patērētāju ziņā), nav nelikumīga, un tā saskan ar 
proporcionalitātes principu, kas ir Eiropas tiesību aktu pamatā.

Ar šo regulu Komisija īstenoja konkrētu Eiropas Parlamenta un dalībvalstu Padomes 
norādījumu, kā sākotnēji bija noteikts Ekodizaina direktīvā (2005/32/EK). Direktīvas 
16. pantā īpaši bija pieprasīts, lai Komisija ar šo procedūru ievieš īstenošanas pasākumus 
saistībā ar apgaismojumu mājsaimniecības jomā. 

Šī pasākuma nozīmi uzsvēra 2007. gada pavasara Eiropadome, kas Komisiju aicināja „ātri 
iesniegt priekšlikumus, lai sekmētu palielinātas energoefektivitātes prasības (..) parastajām 
kvēlspuldzēm un citām apgaismes formām privātās mājsaimniecībās līdz 2009. gadam”, un 
Eiropas Parlaments savā 2008. gada 31. janvāra rezolūcijā par Energoefektivitātes rīcības 
plānu, kurā Eiropas Parlaments uzsvēra, „cik svarīgi ir, ka Komisija ievēro ierosināto laika 
grafiku neefektīvāko spuldžu izņemšanai no tirgus”. Turklāt 2008. gada oktobrī enerģētikas 
Ministru padome aicināja Komisiju „2008. gadā iesniegt regulas projektu, kas sāktu 
pakāpenisku parasto kvēlspuldžu un visneefektīvāko spuldžu aizliegšanas procesu”.

Paralēli šiem norādījumiem Komisijas dienesti izstrādāja regulas projektu attiecībā uz 
mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām. Procedūra sākās jau 
2006. decembrī ar sagatavošanas pētījumu. Pēc pamatīgas pieejamo mājsaimniecībā 
izmantojamo lampu un to uzlabošanas potenciāla tehniskās, vides, ekonomiskās analīzes, kas 
tika veikta atklāti ar ieinteresēto pušu iesaistīšanu, 2008. gada martā Ekodizaina apspriežu 
forumā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm (ieskaitot virkni NVO un rūpniecības 
pārstāvju) tika apspriests darba dokuments, kas balstīts uz šiem ieteikumiem.

Pamatojoties uz forumā izteiktajiem viedokļiem un uz paralēlu ietekmes novērtējumu, 
Komisijas dienesti sagatavoja regulas projekta tekstu, ko 2008. gada 8. decembrī regulatīvā 
komiteja pilnībā atbalstīja bez dalībvalstu iebildumiem. Eiropas Parlamenta Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja pasākumu apsprieda 2009. gada 
17. februārī un nolēma pret to neiebilst. Visbeidzot, 2009. gada 18. martā Eiropas Komisija 
pieņēma regulu.

Vispusīgais sagatavošanās process nodrošināja, ka Eiropas pilsoņu intereses regulas izstrādes 
laikā bija pienācīgi pārstāvētas.

Obligātu prasību noteikšana lampu efektivitātei:

Ir skaidrs, ka nespēja pāriet uz alternatīvām, kas patērētājiem sniegtu vismazākās dzīves cikla 
izmaksas, ir tirgus neveiksme. Pateicoties Enerģijas etiķešu direktīvas (92/75/EEK) 
īstenošanas pasākumam 98/11/EK, kopš 1998. gada uz mājsaimniecības lampu iepakojuma 
jānorāda to energoefektivitāte. Neskatoties uz skaidrām norādēm, kas sniegtas uz iepakojuma,
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un kampaņām daudzās dalībvalstīs, patērētājiem nav izdevies virzīt savas izvēles uz 
efektīvākām lampām, kas piedāvā līdzvērtīgu darbību, un tie lielā mērā ir palikuši pie 
parastajām kvēlspuldzēm. Tas tādēļ, ka pirkuma cenas starpība starp parastajām kvēlspuldzēm 
un efektīvākām alternatīvām rada psiholoģisku barjeru, pat ja sākotnēji lielākais ieguldījums 
atmaksājas gada laikā un sniedz nozīmīgus (taču daudz mazāk redzamus) ietaupījumus dzīves 
cikla laikā. Vēl viens faktors, kas dažreiz attur, ir tā saukto ekonomisko lampu, kas tiek laistas 
tirgū bez atbilstības pārbaudes kvalitātes prasībām, zemā kvalitāte. Ar šo tirgus neveiksmi var 
tikt galā, tikai nosakot obligātas efektivitātes līmeņa un kvalitātes prasības visām 
mājsaimniecības lampām, kas tiek laistas ES tirgū. Tas kalpo arī iekšējā tirgus interesēm, jo 
brīvprātīgi ierobežojumu vai nodokļi, ko ieviestu dažās dalībvalstīs vai dažas 
mazumtirdzniecības grupas Eiropā, radītu šķēršļus brīvai preču apritei. Tām būtu atšķirīgi 
efektivitātes ierobežojumi un ierobežojumu laika grafiki. Turklāt, lai aplikšana ar nodokli 
būtu efektīvs atturēšanas līdzeklis, tam būtu 10 reizes jāpalielina parasto kvēlspuldžu cena.
Tomēr galvenais mērķis ir, lai efektīva apgaismošana, kā tas paredzēts regulā, ir veids, kā 
taupīt enerģiju, ierobežot CO2 emisijas un palīdzēt patērētājiem taupīt naudu bez 
funkcionalitātes zaudēšanas.

Risks veselībai, kas saistīts ar kompaktajām luminiscences spuldzēm:

Kompaktajām luminiscences spuldzēm jāatbilst ES prasībām par produktu drošību, kas 
iekļauj arī elektromagnētiskos laukus. Patērētāji var izvēlēties arī alternatīvas tehnoloģijas, 
piemēram, uzlabotas kvēlspuldzes ar halogēntehnoloģiju (bez iebūvēta transformatora), kas 
vienīgi rada tāda paša veida elektromagnētiskos laukus kā parastās kvēlspuldzes 
Dzīvsudrabs ir būtisks kompakto luminiscences spuldžu (CFL) elements, kam ir būtiska 
nozīme saistībā ar to energoefektivitāti, kā arī ar citiem parametriem, piemēram, kalpošanas 
laiku un uzsilšanas laiku. CFL satur līdz 5 miligramiem (0,005 grami) dzīvsudraba 
(salīdzinājumā ar 0,5 g zobu amalgamas pildījumā vai vairākiem gramiem vecākos 
termometros). Bīstamo vielu ierobežošanas direktīvā (2002/95/EK)1 ir noteikts 5 mg 
ierobežojums, un to var pārskatīt, ņemot vērā tehnikas un zinātnes progresu.
Pēdējā desmitgadē kompaktās luminiscences spuldzes plaši izmanto mājās Eiropā, ar šo 
regulu tās netiks ieviestas.
Pēdējos 50 gadus lielākā daļa biroju un sabiedrisko ēku, kā arī ielu ir aprīkotas ar 
luminiscences un augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kas satur dzīvsudrabu (bieži daudz 
vairāk nekā kompaktās luminiscences spuldzes).
No CFL dzīvsudrabs nevar izplūst, izņemot gadījumu, kad spuldzes nejauši saplīst. Šādā 
gadījumā var izlīt mazāk nekā 5 miligrami dzīvsudraba.
Ekodizaina regulā paredzēts, ka ražotājiem savās tīmekļa vietnēs jāpaskaidro, kā patērētājiem 
jāsatīra atliekas, ja CFL spuldze nejauši saplīst, un uz katras spuldzes iepakojuma jānorāda 
saite uz tiešsaistes paskaidrojumiem. Šāds paskaidrojums jau ir pieejams Eiropas Spuldžu 
ražotāju federācijas tīmekļa vietnē. 

Pirkt plaši pieejamas CFL ar ārēju, nesaplēšamu spuldzes iesaiņojumu ir vēl viens veids, kā 
ievērojami mazināt dzīvsudraba izplūšanas risku gadījumā, ja spuldze nejauši saplīst.
Patērētāji, kas īpaši uztraucas par dzīvsudrabu, var izvēlēties alternatīvas tehnoloģijas, 
piemēram, uzlabotas kvēlspuldzes ar halogēntehnoloģiju.
  

                                               
1 OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.
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Secinājumi

Kā pierādīts iepriekš, Regula (EK) Nr. 244/2009 nav nelikumīga, ne arī nesamērīga, un tā 
neuzliek nozīmīgu vai neizbēgamu veselības risku mājsaimniecības lampu lietotājiem. 
Patērētājiem ar veselības problēmām vai tiem, kas īpaši uztraucas par dzīvsudraba saturu, 
joprojām ir pieejamas alternatīvas tehnoloģijas, kas līdzīgas parastajām kvēlspuldzēm. Tāpēc 
Komisija uzskata, ka nav pamata pārskatīt lēmumu ar regulas prasībām pakāpeniski aizliegt 
parastās kvēlspuldzes.”


