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Om: Andragende nr. 2548/2013af H.K., tysk statsborger, om et forbud mod 
lavenergipærer, der indeholder kviksølv

1. Sammendrag

Andrageren slår til lyd for, at det gøres ulovligt at bringe lavenergipærer, der indeholder 
kviksølv, i omsætning. Ifølge andrageren findes der allerede en teknologi, der muliggør 
fremstilling af lyspærer uden kviksølv, og at de første lavenergipærer uden kviksølv snart vil 
være på markedet. Det betyder, at kviksølvholdige lyspærer kan tages af markedet. Dette 
haster i særdeleshed, fordi kviksølvholdige lyspærer ifølge andrageren ikke indsamles og 
behandles på korrekt vis, men blandes med husholdningsaffald.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger

Kviksølvfrie alternativer til kviksølvholdige lyspærer har været på markedet i mange år, f.eks. 
halogenpærer og LED-pærer. Mens halogenpærer er mindre energieffektive sammenlignet 
med kompaktlysstoflamper (også kaldet "energisparepærer"), som indeholder små mængder 
kviksølv, er pærer baseret på LED-teknologien ikke blot kviksølvfri, men er oven i købet 
mere energieffektive og er i mellemtiden blevet billigere. Forordning (EF) nr. 
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244/20091kræver, at producenterne oplyser kviksølvindholdet på emballagen, således at 
forbrugerne let kan finde frem til pærer med og uden kviksølv.

Endvidere begrænser direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i
elektrisk og elektronisk udstyr2kviksølvindholdet i pærer til maksimum 2,5 milligram (3,5mg 
kviksølv for kompaktlysstoflamper med en levetid på 20.000 timer eller derover). Dette er en 
meget lille mængde sammenlignet med 50mg i cellebatterier eller 500mg i 
amalgamtandfyldninger. Mange energisparepærer indeholder betydelig mindre kviksølv 
allerede i dag.

Direktivet om affald og elektronisk udstyr (WEEE)3fastlægger bestemmelser om indsamling 
og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder kompaktlysstoflamper. 
Siden 2005 skal affald af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder kviksølvholdige lyspærer, 
indsamles særskilt og behandles korrekt, herunder fjernelse af kviksølvet. EU 
medlemsstaterne sørger for, at lyspærerne enten kan gives tilbage i butikkerne, eller at der er 
et alternativt genbrugssystem, som er lige så bekvemt for forbrugerne.

Konklusion

Kommissionen forventer, at kviksølvfrie lyspærer baseret på LED (der senere bliver OLED) 
teknologier i stadig stigende grad vil dominere markedet på grund af deres kvalitet, 
holdbarhed og energieffektivitet. Men nogle forbrugere vil stadig foretrække at købe andre 
lyspærer såsom kompaktlysstoflamper på trods af disses (meget ringe) kviksølvindhold, som 
har en lidt lavere detailpris. Derfor er Kommissionen utilbøjelig til i dag at foreslå fuldstændig 
at forbyde kompaktlysstoflamper. I mellemtiden er Kommissionen overbevist om, at 
eventuelle potentielle miljørisici i forbindelse med kviksølv fra kompaktlysstoflamper 
formindskes yderligere, da der ikke blot er indført rammelovgivning om affald og farlige 
stoffer, men at den også er blevet skærpet inden for de sidste to år, og også fordi forbrugernes 
bevidsthed vedrørende bortskaffelse af lyspærer generelt er blevet bedre.
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