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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2548/2013, ingediend door H.K. (Duitse nationaliteit), over een 
verbod op kwikhoudende spaarlampen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bepleit een verbod op het in de handel brengen van kwikhoudende spaarlampen en 
vervolgens een verbod op de verkoop van dergelijke lampen. Volgens indiener is de 
technologie voor kwikvrije lampen inmiddels bekend en zullen de eerste kwikvrije 
spaarlampen in de handel komen. Derhalve kunnen kwikhoudende lampen uit de handel 
genomen worden. Dit is des te dringender omdat kwikhoudende lampen volgens indiener niet 
op de juiste wijze ingezameld en verwerkt worden, maar in het huisvuil terechtkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie

Kwikvrije alternatieven voor kwikhoudende lampen zijn al jaren beschikbaar, bijvoorbeeld 
halogeenlampen en led-lampen. Terwijl halogeenlampen minder energie-efficiënt zijn 
vergeleken bij compacte fluorescentielampen (ook wel bekend onder de naam 
"energiespaarlampen") die kleine hoeveelheden kwik bevatten, zijn lampen op basis van led-
technologie niet alleen kwikvrij maar zelfs energie-efficiënter en inmiddels ook betaalbaarder 
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geworden. Verordening (EG) nr. 244/20091 vereist van fabrikanten dat zij het kwikgehalte op 
de verpakking vermelden zodat consumenten gemakkelijk onderscheid kunnen maken tussen 
lampen met en zonder kwik.

Bovendien stelt de richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur2 het kwikgehalte van lampen op maximaal 
2,5 milligram (3,5 mg voor compacte fluorescentielampen met een levensduur van 20 000 uur 
of meer). Dit is een zeer kleine hoeveelheid vergeleken bij de 50 milligram in batterijen en de 
500 milligram in amalgaamvullingen. Veel spaarlampen bevatten nu al beduidend minder 
kwik.

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)3 voorziet 
in de inzameling en het hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, 
met inbegrip van compacte fluorescentielampen. Sinds 2005 moet afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur, met inbegrip van compacte fluorescentielampen, gescheiden
ingezameld worden en op de juiste wijze behandeld worden; dit geldt ook voor de 
verwijdering van kwik. De EU-lidstaten moeten ervoor zorgen dat de gebruikte lampen 
kunnen worden teruggebracht naar de winkels of dat er een alternatief systeem voor 
hergebruik beschikbaar is dat even comfortabel is voor de klanten. 

Conclusie

De Commissie verwacht dat kwikvrije lampen op basis van led-technologie (later: oled) een 
steeds belangrijkere plaats zullen gaan innemen op de markt vanwege hun kwaliteit, 
levensduur en energie-efficiëntie. Sommige klanten blijven echter andere lampen kopen, zoals 
compacte fluorescentielampen ondanks hun (zeer lage) kwikgehalte, aangezien deze iets 
goedkoper zijn.   Daarom is de Commissie huiverig om een algeheel verbod op compacte 
fluorescentielampen voor te stellen. De Commissie heeft er vertrouwen in dat eventuele 
milieurisico's als gevolg van kwik in compacte fluorescentielampen steeds verder worden 
teruggebracht, aangezien kaderwetgeving voor afval en gevaarlijke stoffen niet alleen van 
kracht is maar de afgelopen twee jaar zelfs is aangescherpt, en aangezien klanten over het 
algemeen beter op de hoogte zijn van de manieren waarop ze de lampen kunnen verwijderen.
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