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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2548/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais(-ā) H. K., 
par aizliegumu izmantot dzīvsudrabu saturošas zema enerģijas patēriņa 
spuldzes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs(-a) aicina aizliegt dzīvsudrabu saturošu zema enerģijas patēriņa 
spuldžu laišanu tirgū, kā arī pēc tam aizliegt šādu spuldžu tirdzniecību. Lūgumraksta 
iesniedzējs(-a) norāda, ka jau ir pieejamas tehnoloģijas dzīvsudrabu nesaturošu spuldžu 
ražošanai un ka pirmās dzīvsudrabu nesaturošās zema enerģijas patēriņa spuldzes jau tiks 
laistas tirgū. Tas nozīmē, ka dzīvsudrabu saturošās spuldzes var izņemt no tirgus. Tas jādara 
īpaši steidzami, jo, kā norāda lūgumraksta iesniedzējs(-a), dzīvsudrabu saturošās spuldzes 
netiek savāktas un pareizi pārstrādātas, bet gan sajauktas ar sadzīves atkritumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas komentāri

Kā alternatīvas dzīvsudrabu saturošām lampām jau daudzus gadus ir bijušas pieejamas, 
piemēram, halogēnu lampas un LED. Lai gan halogēnu lampu energoefektivitāte ir zemāka 
nekā kompaktajām luminiscences spuldzēm (pazīstams arī kā “enerģijas taupīšanas lampas”), 
kurās ir neliels daudzums dzīvsudraba, lampas, kuru pamatā ir LED tehnoloģija, ne tikai 
nesatur dzīvsudrabu, bet ir pat augstāku energoefektivitāti, turklāt tās ir kļuvušas lētākas. 
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Regulā (EK) Nr. 244/20091 noteikts, ka ražotājiem jānorāda dzīvsudraba saturs uz 
iepakojuma, lai patērētāji varētu viegli identificēt spuldzes, kas satur dzīvsudrabu un bez tā.

Turklāt „Direktīvā par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās 
iekārtās”2 ierobežots dzīvsudraba saturs spuldzēs līdz 2,5 mg (līdz 3,5 mg dzīvsudraba 
kompaktajām luminiscences lampām, kuru kalpošanas laiks ir vienāds vai lielāks par 
20 000 h). Tas ir ļoti mazs daudzums salīdzinājumā ar 50 mg baterijās un 500 mg amalgamās 
zobu plombēšanai. Daudzas enerģijas taupīšanas spuldzes jau patlaban satur ievērojami 
mazāk dzīvsudraba.

Direktīvā par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)3 noteikta prasība savākt 
un pārstrādāt Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, tostarp kompaktās luminiscences 
lampas. No 2005. gada elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, tostarp dzīvsudrabu 
saturošas lampas, ir jāsavāc atsevišķi un atbilstoši jāpārstrādā, tostarp jāattīra no dzīvsudraba. 
ES dalībvalstīm jānodrošina, ka lampas var nodot atpakaļ veikalos, vai pastāv alternatīvas 
pārstrādes sistēmas, kas patērētājiem būtu tikpat izdevīgi. 

Secinājums

Komisija sagaida, ka, pamatojoties uz dzīvsudrabu nesaturošu spuldžu uz LED bāzes (kam 
vēlāk jākļūst par OLED) tehnoloģijām, arvien vairāk dominēs tirgū to kvalitātes, ilgtspējas un 
energoefektivitātes dēļ. Tomēr daļa patērētāju vēl aizvien pērk citas tādas lampas kā 
kompaktās luminiscences lampas, kaut arī tās (ļoti nedaudz) satur dzīvsudrabu, un tām ir 
nedaudz zemākas mazumtirdzniecības cenas. Tāpēc patlaban Komisija nevēlas ierosināt 
pilnībā aizliegt kompaktās luminiscences spuldzes. Tomēr Komisija ir pārliecināta, ka jebkāds 
iespējams vides risks, kas saistīts ar dzīvsudrabu no kompaktajām luminiscences lampām, 
arvien samazinās, jo pamattiesību akti par atkritumiem un bīstamām vielām, ir ne tikai 
pieņemti, bet pēdējo divu gadu laikā noteiktas arī attiecīgas stingrākas prasības, un kopumā ir 
uzlabojusies patērētāju izpratne par šo lampu pārstrādāšanu.
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