
CM\1053000SK.doc PE551.833v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pre petície

28.2.2015

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2548/2013, ktorú predkladá H.K., nemecký štátny príslušník, o 
zákaze nízkoenergetických žiaroviek obsahujúcich ortuť

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa zasadzuje o to, aby sa uvádzanie nízkoenergetických žiaroviek 
obsahujúcich ortuť na trh ustanovilo za protizákonné a aby sa následne zakázal ich predaj. 
Uvádza, že v súčasnosti už existujú technológie umožňujúce vyrábať žiarovky, ktoré 
neobsahujú ortuť, a prvé nízkoenergetické žiarovky bez obsahu ortuti budú čoskoro uvedené 
na trh. Preto môžu byť žiarovky obsahujúce ortuť stiahnuté z trhu. Podľa predkladateľa ide o 
obzvlášť naliehavú vec, pretože nie je zabezpečený riadny zber a spracovanie žiaroviek s 
obsahom ortuti, ale tieto sa miešajú s domovým odpadom.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. októbra 2014. Parlament požiadal Komisiu o
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Poznámky Komisie

Pokiaľ ide o svetelné zdroje s obsahom ortuti, už mnoho rokov sú dostupné ich alternatívy 
neobsahujúce ortuť, ako napríklad halogénové žiarovky a LED diódy. Zatiaľ čo halogénové 
žiarovky sú menej energeticky účinné ako kompaktné žiarivky (známe aj ako „energeticky 
úsporné žiarovky“), ktoré obsahujú malé množstvo ortuti, svietidlá na základe LED 
technológie nielenže neobsahujú ortuť, ale sú dokonca aj energeticky účinnejšie a 
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medzičasom sa stali cenovo dostupnejšími. Nariadenie (ES) č. 244/20091 vyžaduje od 
výrobcov uvedenie obsahu ortuti na obale, aby spotrebitelia mohli ľahko identifikovať 
svetelné zdroje s ortuťou a bez nej.

Okrem toho smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a 
elektronických zariadeniach2 obmedzuje obsah ortuti vo svetelných zdrojoch na maximálne 
2,5 miligramu (3,5 mg ortuti v prípade kompaktných žiariviek so životnosťou 20 000 hodín 
alebo viac). Ide o veľmi malé množstvo v porovnaní s 50 miligramami v článkových 
batériách a 500 miligramami v amalgámových zubných výplniach. Mnohé energeticky 
úsporné svetelné zdroje už v súčasnosti obsahujú oveľa menej ortuti.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)3 zabezpečuje zber a 
recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení vrátane kompaktných žiariviek. 
Od roku 2005 sa odpad z elektrických a elektronických zariadení vrátane svetelných zdrojov s 
obsahom ortuti musí zhromažďovať oddelene a riadne spracúvať, čo zahŕňa aj odstraňovanie 
ortuti. Členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby svetelné zdroje bolo možné buď vrátiť do 
obchodu, alebo aby existoval alternatívny systém recyklácie, ktorý bude pre spotrebiteľov 
rovnako ľahko využiteľný.

Záver

Komisia očakáva, že svetelné zdroje bez obsahu ortuti založené na LED technológiách 
(neskôr technológie OLED) budú vzhľadom na svoju kvalitu, trvanlivosť a energetickú 
účinnosť čoraz viac dominovať na trhu. Niektorí spotrebitelia sa však stále spoliehajú na 
nákup iných svetelných zdrojov, ako sú napríklad kompaktné žiarivky, ktorých maloobchodná 
cena je o niečo nižšia, a to napriek ich (veľmi nízkemu) obsahu ortuti. Z tohto dôvodu sa 
Komisia v súčasnosti zdráha navrhnúť úplný zákaz kompaktných žiariviek. Medzičasom 
nadobudla presvedčenie, že akékoľvek potenciálne riziká pre životné prostredie súvisiace s 
ortuťou z kompaktných žiariviek sa stále viac znižujú, pretože rámcové právne predpisy 
týkajúce sa odpadu a nebezpečných látok sa nielen zaviedli, ale za posledné dva roky aj 
sprísnili, a všeobecne sa zvýšila informovanosť spotrebiteľov o zneškodňovaní svetelných 
zdrojov.
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