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tartalmazó, alacsony energiafogyasztású izzólámpák betiltásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amellett érvel, hogy a higanyt tartalmazó, alacsony energiafogyasztású 
izzólámpák forgalomba hozatalát nyilvánítsák jogellenesnek, majd azt követően tiltsák be 
ezen izzólámpák értékesítését. A petíció benyújtója szerint már létezik megfelelő technológia 
a higanymentes, alacsony fogyasztású izzólámpák előállítására, és az első higanymentes, 
alacsony fogyasztású izzólámpák rövidesen forgalomba is kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a 
higanyt tartalmazó izzólámpákat ki lehet vonni a piacról. A petíció benyújtója szerint ez 
különösen sürgető kérdés amiatt, hogy a higanyt tartalmazó izzólámpákat nem gyűjtik be és 
kezelik megfelelő módon, hanem a háztartási hulladékba keverik bele.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. október 24-én. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei

A higanyt tartalmazó izzólámpákat helyettesítő higanymentes alternatívák már évek óta 
léteznek, ilyenek például a halogénlámpák és a LED-ek. Míg a halogénlámpák a kis 
mennyiségű higanyt tartalmazó kompakt fénycsövekkel (más néven „energiatakarékos 
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lámpákkal”) összehasonlítva kevésbé energiahatékonyak, a LED technológiájú lámpák nem 
csak higanymentesek, hanem energiahatékonyabbak is, és időközben megfizethetőbbek is 
lettek. A 244/2009/EK rendelet1 előírja a gyártóknak, hogy a csomagoláson tüntessék fel a 
higanytartalmat annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyen megállapíthassák, mely lámpák 
tartalmaznak és melyek nem tartalmaznak higanyt.

Ezenkívül az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv2 legfeljebb 2,5 mg-ra korlátozza a lámpák 
higanytartalmát (3,5 mg-ra olyan kompakt fénycsövek esetében, amelyek élettartama legalább 
20 000 óra). Ez nagyon kis mennyiség a cellás telepekben található 50 mg-hoz, illetve az 
amalgám fogtömésekben található 500 mg-hoz képest. Számos energiatakarékos lámpa már 
ma is jelentősen kevesebb higanyt tartalmaz.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv3 előírja az 
elektromos és elektronikus berendezések – többek között a kompakt fénycsövek –
hulladékainak gyűjtését és újrafeldolgozását. 2005 óta az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait – így a higanyt tartalmazó lámpákat is – külön kell gyűjteni és 
megfelelően kell kezelni, többek között el kell távolítani belőlük a higanyt. Az uniós 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a lámpákat vagy az üzletekben vissza lehessen adni, 
vagy rendelkezésre álljon egy alternatív újrafeldolgozó rendszer, amelyik ugyanolyan 
kényelmes a fogyasztók számára. 

Következtetés

A Bizottság arra számít, hogy a LED (később az OLED) technológián alapuló higanymentes 
lámpák minőségüknek, tartósságuknak és energiahatékonyságuknak köszönhetően egyre 
inkább uralni fogják a piacot. Egyes fogyasztók azonban (nagyon kis mértékű) 
higanytartalmuk ellenére továbbra is szívesen vásárolnak más lámpákat, például kompakt 
fénycsöveket, amelyek fogyasztói ára valamivel alacsonyabb.   Ezért a Bizottság jelenleg nem 
kíván javaslatot tenni a kompakt fénycsövek teljes mértékű betiltására. A Bizottság 
ugyanakkor biztos abban, hogy a kompakt fénycsövekben található higannyal kapcsolatos 
esetleges környezetvédelmi kockázatok tovább fognak csökkenni, mivel a hulladékokra és a 
veszélyes anyagokra vonatkozó keretjogszabályok nemhogy hatályban vannak, de még 
szigorodtak is az elmúlt két évben, valamint általában javult a lámpák ártalmatlanításával 
kapcsolatos fogyasztói tudatosság.

                                               
1  A Bizottság 244/2009/EK rendelete (2009. március 18.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények 
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elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról; HL L 174., 2011.7.1., 88–110. 
o.
3  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 4-i 2002/96/EK irányelve az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38–71. o.).


