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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2548/2013 του/της H.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την απαγόρευση των λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας που περιέχουν 
υδράργυρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι πρέπει να καταστεί παράνομη η διάθεση στην 
αγορά λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας που περιέχουν υδράργυρο και στη συνέχεια να 
απαγορευτεί η πώλησή τους. Σύμφωνα με τον/την αναφέροντα/αναφέρουσα, υπάρχει ήδη η 
τεχνολογία για την παραγωγή λαμπτήρων χωρίς υδράργυρο και οι πρώτοι λαμπτήρες 
χαμηλής ενέργειας χωρίς υδράργυρο πρόκειται να διατεθούν στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι 
οι λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο μπορούν να αποσυρθούν από την αγορά. Η εν λόγω 
απαγόρευση επείγει ιδιαίτερα επειδή, σύμφωνα με τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, οι 
λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο δεν συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με τον ορθό τρόπο, αλλά αναμειγνύονται με τα οικιακά απορρίμματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Εδώ και πολλά χρόνια διατίθενται στην αγορά εναλλακτικές λύσεις για τους λαμπτήρες που 
περιέχουν υδράργυρο. π.χ. λαμπτήρες αλογόνου και LED. Οι λαμπτήρες αλογόνου είναι 
ενεργειακά λιγότερο αποδοτικοί σε σχέση με τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (γνωστοί 
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και ως «λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας»), οι οποίοι περιέχουν μικρές ποσότητες 
υδράργυρου. Ωστόσο, οι λαμπτήρες που βασίζονται στην τεχνολογία LED όχι μόνο δεν 
περιέχουν υδράργυρο αλλά είναι ενεργειακά πιο αποδοτικοί και πλέον πιο προσιτοί 
οικονομικά. Συμφώνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 244/20091 ο κατασκευαστής οφείλει να 
αναγράφει στη συσκευασία την περιεκτικότητα σε υδράργυρο, ώστε οι καταναλωτές να 
μπορούν να διαπιστώνουν εύκολα εάν ο λαμπτήρας περιέχει ή όχι υδράργυρο.

Επιπλέον, η «Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό»2 περιορίζει την ποσότητα υδράργυρου στους 
λαμπτήρες στα 2,5 χιλιοστόγραμμα (3,5mg υδράργυρου στους συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού με χρόνο ζωής ίσο ή άνω των 20.000 ωρών). Αυτή η ποσότητα είναι πολύ μικρή 
σε σύγκριση με τα 50 χιλιοστόγραμμα στις μπαταρίες-κουμπιά ή τα 500 χιλιοστόγραμμα στο 
αμάλγαμα για οδοντικές εμφράξεις. Πλέον σε πολλούς λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας η 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο είναι αισθητά χαμηλότερη.

Η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)3

προβλέπει τη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των συμπαγών φθοριζόντων λαμπτήρων. Από το 2005 τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων 
λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να 
υποβάλλονται σε ορθή επεξεργασία, η οποία περιλαμβάνει και την αφαίρεση του 
υδράργυρου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν είτε ότι οι λαμπτήρες θα 
μπορούν να επιστρέφονται στα καταστήματα ή ότι θα παρέχεται εναλλακτικό σύστημα 
ανακύκλωσης, το οποίο είναι εξίσου εύχρηστο για τους καταναλωτές. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναμένει ότι οι λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο που βασίζονται στην τεχνολογία 
LED (πρόκειται να μετονομαστεί σε OLED) θα επικρατήσουν σταδιακά στην αγορά λόγω 
της ποιότητας, της ανθεκτικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους. Ωστόσο, 
κάποιοι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν άλλου είδους λαμπτήρες, οι οποίοι έχουν 
ελαφρώς πιο χαμηλή λιανική τιμή, όπως συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, παρά την (πολύ 
χαμηλή) περιεκτικότητά τους σε υδράργυρο.   Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επί του παρόντος 
δεν προτίθεται να προτείνει πλήρη απαγόρευση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Στο 
μεταξύ, η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με 
τον υδράργυρο από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού μειώνονται, καθώς η νομοθεσία-
πλαίσιο για τα απόβλητα και τις επικίνδυνες ουσίες όχι μόνο εφαρμόζεται, αλλά έχει καταστεί 
αυστηρότερη τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ επίσης έχει γενικώς αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με την απόρριψη των λαμπτήρων.
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