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EUROPAPARLAMENTET 2014–2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 2548/2013, ingiven av H.K., tysk medborgare, om ett förbud 
mot lågenergilampor som innehåller kvicksilver

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anser att det bör bli olagligt att föra ut lågenergilampor som innehåller 
kvicksilver på marknaden och att försäljningen av sådana glödlampor därefter bör förbjudas. 
Enligt framställaren finns det redan teknik för kvicksilverfria glödlampor och de första 
kvicksilverfria lågenergilamporna kommer att föras ut på marknaden. Det betyder att 
glödlampor som innehåller kvicksilver kan tas bort från marknaden. Detta är särskilt viktigt 
eftersom glödlampor som innehåller kvicksilver enligt framställaren inte samlas in och 
behandlas korrekt utan blandas med hushållsavfall.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 oktober 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens synpunkter

Kvicksilverfria alternativ till lampor som innehåller kvicksilver har funnits under många år, 
t.ex. halogen- eller lysdiodlampor. Medan halogenlampor är mindre energieffektiva i 
jämförelse med lysrörslampor (även benämnda ”energisparlampor”), som innehåller små 
mängder av kvicksilver, är lampor som är baserade på lysdiodstekniken (LED) inte bara 
kvicksilverfria utan även mer energieffektiva, och de har under tiden blivit överkomligare. 
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Förordning (EG) nr 244/20091 kräver att tillverkarna anger kvicksilverhalten på 
förpackningen, så att konsumenterna lätt kan identifiera lampor med och utan kvicksilver.

Vidare inskränker direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter2 kvicksilverhalten i lampor till högst 2,5 mg (3,5 mg 
kvicksilver för lysrörslampor med en livslängd på minst 20 000 timmar). Detta är en mycket 
liten mängd i jämförelse med 50 mg i knappcellsbatterier eller 500 mg i 
amalgamtandfyllningar. Många energisparlampor innehåller redan idag avsevärt mindre 
kvicksilver.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning3

föreskriver insamling och återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning, inbegripet lysrörslampor. Sedan 2005 måste avfall som utgörs av eller 
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, inbegripet lampor som innehåller kvicksilver, 
samlas in separat och behandlas korrekt, vilket omfattar avlägsnande av kvicksilvret. EU:s 
medlemsstater måste se till att lamporna antingen kan återlämnas i affärerna eller att det finns 
ett alternativt återvinningssystem som är lika bekvämt för konsumenterna. 

Slutsats

Kommissionen förväntar sig att kvicksilverfria lampor på grundval av lysdiodstekniken LED 
(som senare blir OLED) alltmer kommer att dominera marknaden på grund av sin kvalitet, 
hållbarhet och energieffektivitet. Vissa konsumenter köper dock fortfarande andra lampor, 
som lysrörslampor, trots deras (mycket låga) kvicksilverinnehåll, eftersom de är något 
billigare. Därför vill kommissionen i nuläget ogärna föreslå ett totalförbud av lysrörslampor. 
Under tiden menar kommissionen att eventuella miljörisker från kvicksilver i lysrörslampor 
fortsätter att minska, eftersom ramlagstiftningen om avfall och farliga ämnen inte bara finns 
på plats utan också har skärpts under de senaste två åren, och eftersom konsumenternas 
medvetenhet i samband med lampavfall allmänt sett har förbättrats.

                                               
1 Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk 
(EUT L 76, 24.3.2009, s. 3).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), EUT L 24, 24.7.2012, s. 38.


