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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2548/2013, którą złożył H.K. (Niemcy), w sprawie zakazu 
dotyczącego żarówek energooszczędnych zawierających rtęć

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opowiada się za wprowadzeniem zakazu wprowadzania do obrotu 
energooszczędnych żarówek zawierających rtęć, w ślad za którym powinien iść zakaz 
sprzedaży takich żarówek. Zdaniem składającego petycję obecnie istnieje już technologia 
produkcji energooszczędnych żarówek niezawierających rtęci i pierwsze żarówki tego typu 
zostaną wprowadzone na rynek. Oznacza to, że żarówki zawierające rtęć można wycofać z 
obrotu. Sprawa ta jest szczególnie pilna, ponieważ, jak twierdzi składający petycję, żarówki 
zawierające rtęć nie są odpowiednio zbierane i przetwarzane oraz umieszcza się je wraz z 
odpadami z gospodarstw domowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2014 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji

Lampy niezawierające rtęci stanowiące alternatywę dla lamp zawierających rtęć są dostępne 
od wielu lat, np. w postaci lamp halogenowych i diod elektroluminescencyjnych (LED). Białe 
lampy halogenowe zużywają więcej energii niż kompaktowe lampy fluorescencyjne (tzw. 
świetlówki energooszczędne), które zawierają niewielkie ilości rtęci, natomiast lampy 
produkowane w oparciu o technologię LED nie tylko nie zawierają rtęci, ale zużywają też 



PE551.833v01-00 2/2 CM\1053000PL.doc

PL

jeszcze mniej energii i można je już nabyć po przystępnej cenie. Zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 244/20091 producenci mają obowiązek podawania zawartości rtęci na opakowaniu, 
tak aby konsumenci mogli z łatwością odróżnić lampy zawierające rtęć od lamp 
niezawierających rtęci.

Ponadto na mocy dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym2 ograniczono zawartość rtęci w lampach do 
maksymalnie 2,5 mg (w przypadku kompaktowych lamp fluorescencyjnych o okresie 
trwałości wynoszącym co najmniej 20 000 godzin użytkowania – do 3,5 mg). Jest to bardzo 
mała ilość w porównaniu z 50 mg w bateriach lub 500 mg w amalgamatach 
stomatologicznych. Wiele lamp energooszczędnych już dziś zawiera znacznie mniej rtęci.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego3 przewiduje zbieranie 
i recykling takiego sprzętu, co obejmuje również kompaktowe lampy fluorescencyjne. Od 
2005 r. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy zawierające rtęć, musi być 
zbierany oddzielnie i należycie utylizowany, co obejmuje również usunięcie rtęci. Państwa 
członkowskie UE muszą zadbać o to, aby istniała możliwość oddania zużytych lamp w 
punktach sprzedaży lub aby funkcjonował alternatywny system recyklingu równie wygodny 
dla konsumentów. 

Podsumowanie

Komisja spodziewa się, że lampy oparte na technologii LED i niezawierające rtęci (a w 
przyszłości organiczne diody elektroluminescencyjne – OLED) w coraz większym stopniu 
będą dominować na rynku ze względu na swoją jakość, trwałość i energooszczędność. Z 
uwagi na nieznacznie niższą cenę detaliczną niektórzy konsumenci wciąż jednak kupują inne
lampy, takie jak kompaktowe lampy fluorescencyjne, choć zawierają one rtęć (w bardzo 
małych ilościach).   Z tego też powodu Komisja niechętnie podchodzi do propozycji 
wprowadzenia całkowitego zakazu kompaktowych lamp fluorescencyjnych. Komisja wyraża 
ufność, że wszelkie potencjalne zagrożenia dla środowiska wynikające z obecności rtęci w 
kompaktowych lampach fluorescencyjnych są coraz mniejsze, gdyż przepisy ramowe 
dotyczące odpadów i substancji niebezpiecznych nie tylko obowiązują, ale nawet zostały 
zaostrzone w ostatnich dwóch latach, a poziom wiedzy konsumentów na temat utylizacji 
zużytych lamp ogólnie poprawił się.

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 3–17).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 
1.7.2011, s. 88–110).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38–71).


