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Subiect: Petiția nr. 0282/2020, adresată de Ludwig Buehlmeier, de cetățenie germană, 
privind anularea interdicției privind lămpile fluorescente T8

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită anularea interdicției privind lămpile fluorescente T8 cu un indice de redare 
a culorilor de 90 sau mai mare, care este programată să intre în vigoare în 2021, subliniind că 
nu vor fi disponibili înlocuitori de leduri în viitorul apropiat.El susține că în special lămpile de 
6500K sunt esențiale în sectorul graficii și textil, și avertizează că lămpile cu LED-uri cu licărire 
frecventă dăunează sănătății.
Mai mult, economiile minime de energie realizate vor fi compensate de prețurile de achiziție 
mai mari.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Observațiile Comisiei 

Interzicerea lămpilor fluorescente T8
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În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2019/2020 al Comisiei1, adoptat în conformitate cu 
Directiva privind proiectarea ecologică2, lămpile fluorescente liniare (LFL) T8 cu lungimi de 
circa 600 mm, 1 200 mm sau 1 500 mm vor fi eliminate treptat începând din septembrie 2023 
(nu 2021), cu excepția cazului în care se aplică una dintre derogările enumerate în anexa III la 
regulament. Lămpile fluorescente liniare T8 cu alte lungimi vor fi în continuare permise pe 
piață după 2023. 

Cu toate acestea, LFL T8 sunt, de asemenea, în curs de evaluare în contextul actualizării măsurii 
de punere în aplicare a Directivei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase (RoHS)3, din cauza conținutului în mercur al acestora. 

Pentru aplicațiile generale de iluminat, este suficient un indice de redare a culorilor 
(CRI) > = 80, ceea ce se reflectă în cerințele funcționale din tabelul 4 al Regulamentului (UE) 
2019/2020 al Comisiei. Un indice (CRI) > 90 ar putea fi, într-adevăr, necesar în aplicații 
specifice care necesită un nivel foarte bun de redare a culorii, având în vedere sarcina care 
trebuie îndeplinită în lumina respectivă, ca în cazul menționat de petiționar. 

Eficiență, disponibilitate pe piață și costuri

Tuburile cu diode luminiscente (LED) T8 cu o temperatură de culoare corelată (CCT) de 6500K 
care să înlocuiască LFL T8 sunt deja disponibile pe piață, fapt confirmat de prezența lor în 
cataloagele de produse disponibile de la principalii furnizori de iluminat. În schimb, tuburile cu 
LED T8 cu CRI > = 90 și CCT de 6500K pot fi în prezent mai greu de găsit. Totuși, este 
important să se recunoască că acest aspect nu ține de probleme sau limitări tehnice: lămpile cu 
LED-uri cu CRI > 90 pot fi fabricate și există. Se preconizează că, odată ce tuburile LFL T8 
vor fi eliminate treptat conform regulamentului, cererea de înlocuitori cu LED va crește și 
pentru modelele cu indice CRI mare, și mai mulți furnizori vor începe să îi producă.

Cât privește în mod specific performanța în materie de eficiență energetică, este de așteptat ca 
tuburile cu LED de 6500K să aibă o eficiență energetică ridicată față de tuburile LFL T8, dar 
un indice CRI ridicat ar putea reduce eficiența. Afirmația petiționarului potrivit căreia utilizarea 
lămpilor cu LED-uri nu este avantajoasă din punct de vedere economic în mare parte nu se 
justifică. În general, tuburile cu LED T8 sunt mai avantajoase economic față de tuburile LFL 
T8, deoarece reprezintă cel mai mic cost pe ciclu de viață pentru consumatori. Acest lucru a 
fost demonstrat în studiul privind proiectarea ecologică (Lot 8/9/19)4 și confirmat în studii mai 
recente efectuate în contextul legislației RoHS. Deocamdată, durata de amortizare pentru o 
investiție în tuburi cu LED-uri pot fi mai mică de un an. Desigur, pot exista cazuri speciale (de 
ex., un număr redus de ore de funcționare pe an), în care perioada de amortizare a investiției în 

1 Regulamentul (UE) 2019/2020 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate în temeiul Directivei 2009/125/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 244/2009, (CE) nr. 245/2009 
și (UE) nr. 1194/2012 ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.), JO L 315, 5.12.2019, p. 209-240.
2 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui 
cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, JO 
L 285, 31.10.2009, p. 10–35.
3 Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare 
a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, JO L 174, 1.7.2011, p. 88–110.
4 http://ecodesign-lightsources.eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=EN
http://ecodesign-lightsources.eu
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LED-uri devine mai lungă. Cererea și oferta scăzută pentru tuburi cu LED-uri foarte speciale 
ar putea duce, de asemenea, la prețuri mai mari. 

Aspecte legate de sănătate

În urma unei solicitări din partea Comisiei, Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății 
și mediului și riscurile emergente (SCHEER) a evaluat riscurile potențiale pentru sănătatea 
umană generate de emisiile de LED-uri5. Potrivit SCHEER, deși unele LED-uri au o licărire 
(modulație temporală a luminii) la frecvențe de 100 hertz (Hz) sau mai mari, nu se poate dovedi 
în prezent că această perturbare a sistemului circadian are efecte adverse asupra sănătății. 
Întrucât utilizarea tehnologiei bazate pe LED-uri se află într-un proces de evoluție, SCHEER 
consideră că este important să se monitorizeze îndeaproape riscul unor efecte adverse asupra 
sănătății pe care utilizarea pe termen lung a LED-urilor le-ar putea avea asupra populației. 

În urma acestor recomandări, aspectul legat de licărire a fost abordat în mod explicit în 
Regulamentul (UE) 2019/2020 al Comisiei: au fost stabilite cerințe funcționale privind licărirea 
și efectele stroboscopice (a se vedea tabelul 4 din regulament). 

Concluzii

Având în vedere concluziile cercetărilor publicate efectuate de SCHEER, în Regulamentul 
(UE) 2019/2020 al Comisiei au fost introduse cerințe funcționale specifice pentru a soluționa 
problemele legate de licărirea lămpilor cu LED-uri care sunt introduse pe piață după septembrie 
2021.

Riscul de a nu găsi pe piață lămpi cu LED-uri cu funcționalitățile specifice solicitate de 
petiționar nu pare întemeiat, deoarece nu există bariere tehnice în acest sens, iar disponibilitatea 
lor actuală limitată pare să reflecte oportunitățile limitate de piață, întrucât interzicerea LFL va 
intra în vigoare abia în septembrie 2023. 

Prin urmare, Comisia concluzionează că nu pare a se justifica cererea de a anula eliminarea 
treptată a tuburilor LFL T8 cu indice CRI (Ra) > 90 și cu o temperatură de culoare corelată 
CCT de 6500K.

5 Avizul final privind riscurile potențiale pentru sănătatea umană ale diodelor luminiscente (LED-
uri)https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_011.pdf 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_011.pdf

