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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2548/2013, внесена от H.K., с германско гражданство,
относно забраната на нискоенергийните електрически крушки, 
съдържащи живак

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обявява за това пускането на пазара на нискоенергийни 
електрически крушки, съдържащи живак, да се обяви за незаконно, след което 
продажбата на подобни крушки следва да бъде забранена. Според него вече съществува 
технология за безживачни електрически крушки и първите безживачни нискоенергийни 
крушки ще бъдат пуснати на пазара. Това означава, че крушките, съдържащи живак, 
могат да бъдат изтеглени от пазара. Това е особено неотложно, тъй като според 
вносителя на петицията електрическите крушки, съдържащи живак, не се събират и 
обработват правилно, а се смесват с битовите отпадъци.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 октомври 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Коментари на Комисията

От много години съществуват алтернативи без живак на електрическите крушки, 
съдържащи живак, това например са  халогенните лампи и светодиодите. Докато 
халогенните лампи са по-малко енергийно ефективни в сравнение с компактните 
флуоресцентни лампи (известни още като „енергоспестяващи крушки“), които 
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съдържат малки количества живак, крушките на основата на светодиодната технология 
са не само без живак, но и са още по-енергийно ефективни и междувременно станаха 
по-достъпни. Регламент (ЕО) № 244/20091 изисква от производителите да показват 
съдържанието на живак на опаковката, така че потребителите да могат лесно да 
идентифицират лампи със и без живак.

Освен това, Директивата относно ограничението на употребата на определени опасни 
вещества в електрическото и електронното оборудване2 ограничава съдържанието на 
живак в лампите до не повече от 2.5 милиграма (3,5 mg живак за компактни 
луминесцентни лампи, чийто експлоатационен срок е равен или по-голям от 
20,000 часа). Това е много скромно количество в сравнение с 50 милиграма в 
клетъчните батерии и 500 милиграма в пломбите от дентална амалгама. Много 
енергоспестяващи крушки съдържат значително по-малко живак дори и сега.

Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива 
за ОЕЕО)3 предвижда събирането и рециклирането на отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване, включително компактните луминесцентни лампи. От 2005 г. 
насам отпадъци от електрическо и електронно оборудване, включително лампите, 
съдържащи живак, трябва да се събират отделно и да се третират правилно, 
включително живакът да се отстранява. Държавите–членки на ЕС трябва да гарантират, 
че лампите могат или да бъдат върнати в магазини или че е налице алтернативна 
система за рециклиране в място, което е също толкова удобно за потребителите. 

Заключение

Комисията очаква лампите без живак, основани на технологията LED все повече да 
навлизат на пазара поради тяхното качество, устойчивост и енергийна ефективност. 
Въпреки това някои потребители все още продължават да купуват  други лампи като 
например компактни луминесцентни лампи, въпреки че съдържат (много малко) живак, 
които имат малко по-ниски цени на дребно. Ето защо Комисията не е склонна да 
предложи пълна забрана на компактните луминесцентни лампи. Междувременно 
Комисията е уверена, че всички потенциални рискове за околната среда, свързани с 
живака в компактните луминесцентни лампи, допълнително намалява, тъй като 
рамковото законодателство за отпадъците и опасните вещества не само е налице, но и 
беше затегнато през последните две години и осведомеността на потребителите за 
обезвреждането на лампата като цяло се е подобрила.
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