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1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru interzicerea prin lege a introducerii pe piață a becurilor cu 
consum redus de energie care conțin mercur, după care vânzarea de astfel de becuri ar trebui 
să fie interzisă. Potrivit petiționarului, tehnologia pentru becuri fără mercur există deja, și 
primele becuri cu consum redus de energie fără mercur vor fi introduse pe piață. Aceasta 
înseamnă că becurile care conțin mercur pot fi retrase de pe piață. Acest lucru este deosebit de 
urgent, deoarece, potrivit petiționarului, becurile care conțin mercur nu sunt colectate și 
prelucrate în mod corect, ci sunt amestecate cu deșeurile menajere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 octombrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei

Produse alternative, fără mercur, la becurile cu consum redus de energie care conțin mercur 
sunt disponibile de mulți ani, de exemplu becurile cu halogen și LED-urile. Dacă becurile cu 
halogen sunt mai puțin eficiente din punct de vedere energetic decât becurile fluorescente 
(cunoscute și sub denumirea de "becuri economice"), care conțin mici cantități de mercur, 
becurile care se bazează pe tehnologia LED nu numai că nu conțin mercur, ci sunt încă și mai 
eficiente din punct de vedere energetic și, între timp, au devenit și mai accesibile ca preț. 
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Regulamentul (CE) nr. 244/2009 1 le impune producătorilor să indice pe ambalaj conținutul 
de mercur, astfel ca consumatorii să poată identifica cu ușurință becurile care nu conțin 
mercur.

Mai mult decât atât, Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase 
în echipamentele electrice și electronice 2 limitează conținutul de mercur al becurilor la 
maximum 2,5 mg (3,5 mg pentru becurile fluorescente compacte cu o durată de viață de 20 
000 ore sau mai mult). Aceasta este o cantitate foarte mică în comparație cu cele 50 mg din 
baterii sau cele 500 mg din amalgamul dentar utilizat la plombe. În prezent, multe becuri 
economice conțin deja cantități de mercur semnificativ mai mici.

Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 3

prevede colectarea acestora, inclusiv a becurilor fluorescente. Din 2005, deșeurile de 
echipamente electrice și electronice, inclusiv becurile care conțin mercur, trebuie să fie 
colectate separat și prelucrate în mod corespunzător, ceea ce implică și eliminarea mercurului. 
Statele membre ale UE trebuie să ia măsurile necesare pentru ca becurile să poată fi returnate 
în magazine sau să implementeze sisteme alternative de reciclare, care să fie la fel de comode 
pentru consumatori.

Concluzie

Comisia se așteaptă ca becurile fără mercur pe bază de tehnologii LED (care vor deveni, 
ulterior, OLED) să domine din ce în ce mai mult piața, datorită calității, durabilității și 
eficienței lor energetice. Cu toate acestea, unii consumatori cumpără în continuare alte becuri, 
cum sunt cele fluorescente compacte, care au un preț cu amănuntul ceva mai mic, în pofida 
faptului că conțin (foarte puțin) mercur. Acesta este motivul din care Comisia este 
actualmente reticentă să propună interzicerea totală a becurilor fluorescente compacte. Între 
timp, Comisia este încrezătoare că toate riscurile ecologice potențiale asociate mercurului din 
becurile fluorescente compacte vor scădea în continuare, deoarece legislația-cadru care 
reglementează substanțele periculoase a fost nu numai pusă în aplicare, ci a devenit și mai 
strictă în ultimii doi ani, iar consumatorii au devenit mai conștienți în privința evacuării 
becurilor.
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