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elavhõbedat sisaldavate säästulampide keelustamise kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on selle poolt, et kuulutada elavhõbedat sisaldavate säästulampide 
turulelaskmine ebaseaduslikuks ning seejärel keelata niisuguste lampide müük. Ta väidab, et 
tehnoloogia elavhõbedasisalduseta lampide tootmiseks on juba olemas ning esimesed 
elavhõbedavabad säästulambid on turule tulemas. See tähendab, et elavhõbedat sisaldavad 
lambid võib turult kõrvaldada. Petitsiooni esitaja väitel on sellega eriti kiire seetõttu, et 
elavhõbedat sisaldavaid lampe ei koguta ega käidelda nõuetekohaselt, vaid segamini 
kodumajapidamisjäätmetega.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 24. oktoobril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Komisjoni tähelepanekud

Elavhõbedavabad lambid, näiteks halogeen- ja valgusdioodlambid, on müügil juba aastaid. 
Halogeenlambid on vähem energiasäästlikud kui kompaktluminofoorlambid (tuntud ka 
säästulambi nime all), mis tõepoolest sisaldavad väheses koguses elavhõbedat, 
valgusdiooditehnikal põhinevad lambid on aga lisaks elavhõbeda puudumisele ka 
energiasäästlikumad ja on ühtlasi vahepeal taskukohasemaks muutunud. Määruses (EÜ) nr 
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244/20091 nõutakse, et ettevõtjad märgiksid pakendile toote elavhõbedasisalduse, et tarbijad 
saaksid kergesti aru, millised lambid sisaldavad elavhõbedat ja millised mitte.

Direktiivis ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes2

kehtestatakse lampide maksimaalseks elavhõbedasisalduseks 2,5 mg 
(kompaktluminofoorlampide puhul, mille kasutusaeg on 20 000 tundi või üle selle, 3,5 mg). 
See on väga väike kogus, võrreldes 50 milligrammidega patareides või 500 milligrammiga 
amalgaamhambatäidistes. Paljud säästulambid sisaldavad juba praegu palju vähem 
elavhõbedat.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivis3 nähakse ette elektri- ja 
elektroonikaseadmete, sealhulgas kompaktluminofoorlampide jäätmete kogumine ja 
ringlussevõtt. Alates 2005. aastast tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, kaasa 
arvatud elavhõbedat sisaldavaid lampe, eraldi koguda ja nõuetekohaselt käidelda, sealhulgas 
eemaldada elavhõbe. ELi liikmesriigid peavad tagama, et lambid saaks kas kauplusesse tagasi 
anda või et toimiks alternatiivne ringlussevõtu süsteem, mis oleks tarbijate jaoks samavõrd 
mugav. 

Järeldus

Komisjon eeldab, et oma kvaliteedi, vastupidavuse ja energiatõhususe tõttu hõlmavad LED-
tehnoloogial (edaspidi OLED-tehnoloogial) põhinevad elavhõbedavabad lambid tulevikus üha 
suurema turuosa. Kuid paljud tarbijad ostavad endiselt muid lampe, näiteks 
kompaktluminofoorlampe, vaatamata nende (väga väikesele) elavhõbedasisaldusele, sest 
nende jaehind on pisut väiksem. Sellepärast ei taha komisjon veel teha ettepanekut 
kompaktluminofoorlampide täielikuks keelamiseks. Samas usub komisjon kindlalt, et 
kompaktluminofoorlampide elavhõbedasisaldusega seotud keskkonnaoht väheneb jätkuvalt, 
sest jäätmeid ja ohtlikke aineid käsitlev raamõigustik on paigas ja seda on viimase kahe aasta 
jooksul veelgi rangemaks muudetud, samuti on suurenenud tarbijate teadlikkus lampide 
kõrvaldamisest.
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