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A világítás a villamosenergia-fogyasztás 
19%-át teszi ki világméretekben és 14%-át 
Európában1. Az izzólámpák Európából tör-
ténő fokozatos kitiltása folytán2 új, ener-
giahatékony és környezetbarát világítási 
technológiák kezdik helyettesíteni őket. A 
szilárdtest-világítás (Solid State Lighting = 
SSL) a piacon megjelenő leginnovatívabb 
technológia. Olyan fényemittáló félvezető-
anyagokon alapul, amelyek az elektromos-
ságot fénnyé alakítják át, azaz LED-es 
vagy OLED-es világítást valósítanak meg3.
A szilárdtest-világítást először a közleke-
dési jelzőlámpáknál és a járművilágításnál 
vezették be. Ma már széles körben hasz-
nálják a kirakatvilágításnál és a TV ké-
szülékeknél, és most megjelenik az általá-
nos világítás piacán is. A következő né-
hány év során a szilárdtest-világítás az ál-
talános világítás legenergiahatékonyabb és 
legváltozatosabb technológiájává válik, 
kiváló minőségű és kitűnő vizuális para-
méterekkel rendelkező fényt fog szolgál-
tatni új architektúrális és dizájn-opciókkal 
együtt a nagyobb komfort és a jobb köz-
érzet érdekében4.
A szilárdtest-világítás széleskörű elfogadá-
sa jelentős mértékben hozzájárulhatna az 
Európa 2020 stratégia céljaihoz, az „intel-
ligens, fenntartható és inkluzív növeke-
déshez”, különösen ami az energiahaté-
konyság növelésére irányuló célkitűzést 
illeti5.
Ennek jelentős hatása lesz az európai fel-
használókra (mind a lakossági, mind a pro-
fesszionális fogyasztókra) és az európai vi-
lágítástechnikai ipar versenyképességére. 
A jelenlegi szilárdtest-világítási termékek 
azonban számos kihívással néznek szembe 
a szélesebb piaci elfogadás tekintetében: 
drágák; a felhasználók nem ismerik ezt az 
új technológiát és ki kell alakítani a bizal-
mat a felhasználásuk terén; a technológia 
gyors innovációnak van alávetve; és hiá-
nyoznak a szabványok.
Európa már sokféle eljárást dolgozott ki az 
energiahatékony technológiák bevezetésé-
nek serkentésére – ide értve a világítást is 
–, amelyeket rendszeresen felülvizsgálnak 
és korszerűsítenek. Elismerte azt a kulcs-
szerepet is, amelyet az állami szektor játsz-
hat az ilyen technológiák piaci behatolásá-
nak felgyorsításában a közbeszerzések 
révén6. Ezért a kérdés az, hogy szükség 
van-e olyan új vagy kiegészítő intézkedé-
sekre – és ezek megvalósíthatók-e európai 
szinten –, amelyek serkenthetik a szilárd-
test-világítás gyors bevezetését. És ha 
igen, akkor melyek ezek?

Az európai világítástechnikai iparnak vilá-
gos szerepet kell játszania a szilárdtest-
világításra történő áttérésben. Nagynak, 
„világklasszisnak” számít és kész építeni a 
hagyományos világításban meglévő erős-
ségeire annak érdekében, hogy hasznosítsa 
azokat ebben az újonnan megjelent techno-
lógiában. A szilárdtest-világítás piaci be-
vezetése azonban Európában lassú és a 
szilárdtest-világítással kapcsolatos kutatás, 
innováció és együttműködési aktivitás 
szétdarabolt4. Ezzel szemben a világ más 
régióiban – különösen Ázsiában és az 
Egyesült Államokban – a világítási ipar je-
lentős kormányzati támogatás segítségével 
gyorsan halad előre7.
Ahhoz, hogy lépést lehessen tartani a gyor-
san fejlődő technológiával és a globális 
versennyel és hogy választ találjunk a fenti 
problémákra, most cselekvésre van szük-
ség európai szinten, hogy két, egymással 
szoros összefüggésben lévő célt elérjünk:
(1) az európai felhasználók viszonylatá-
ban (szükségleti oldalon): növelni kell az 
ismertségi szintet és demonstrálni kell a la-
kossági és professzionális felhasználók és 
a közbeszerzést végzők előtt azt, hogy ez 
az új világítási technológia kitűnő minősé-
gű és hosszú élettartama alatt energiát és 
pénzt takarít meg – segítve ezzel, hogy 
Európa elérje energiahatékonysági céljait 
és új kezdeményezéseket javasolhasson a 
kezdeti piaci működési hibák megelőzé-
sére.
(2) az európai világítási ipar viszonyla-
tában (ellátási oldalon): olyan eljárásokat 
kell javasolni, amelyek támogatják a vilá-
gítási ipar versenyképességét és globális 
vezető szerepét és hozzájárulnak a növeke-
déshez és a munkahelyteremtéshez Euró-
pában.
A jelen vitaindító „zöld könyv” az „intel-
ligens, fenntartható és inkluzív növeke-
dést” célzó Európa 2020 stratégia9 kereté-
ben meghírdetett európai digitális menet-
rend (Digital Agenda) kezdeményezés8

része. Összefoglalja azokat a kulcsfontos-
ságú kérdéseket, amelyeket tartalmazni 
kell az általános világításra alkalmas, jó 
minőségű szilárdtest-világítás bevezetésé-
nek felgyorsítását célzó európai stratégiá-
nak. Az a célja, hogy segítse Európát 
abban, hogy elérje az Európa 2020 kulcs-
fontosságú energiahatékonysági, ipari és 
innovációs politikai céljait.
A zöld könyv számos új politikai kezde-
ményezés és társadalmi vita elindítását 
javasolja Európában valamennyi érdekelt 
fél bevonásával a szilárdtest-világítás be-

vezetésének felgyorsítása érdekében. Meg-
van az ambíciója ahhoz, hogy proaktív 
módon meghatározza az EU-ban a straté-
giai célok koherens együttesét – mind az 
igény, mind az ellátás oldalán, és lefek-
tesse az általános feltételeket e célok el-
éréséhez – mintegy a jövőbeni cselekvés 
alapjaként – valamennyi érintett fél szá-
mára.
Fel fogjuk hívni a kutatási és üzleti élet 
vezetőit, a kormányokat és a civil tár-
sadalmi közösségeket, hogy kapcsolód-
janak be e vitába. 

Mivel az európai digitális menetrend 
összefüggő kezdeményezés, a jelen Zöld 
könyvnek fontos kapcsolódásai vannak az 
Európa 2020 több más kiemelkedő kezde-
ményezéséhez. Például alkalmazásra java-
sol több olyan általános eljárási célt, 
amelyet az EU az új Innovációs10 és Ipari11

eljárásában definiált a szilárdtest-világítás 
területén. Javasol továbbá egy cselekvési 
keretprogramot is az EU több specifikus 
kezdeményezésére, mint amilyen például a 
2011. évi energiahatékonysági terv6, vagy 
a kutatással és innovációval összefüggő új 
keretprogram, a Horizont 202012, a hulla-
dékanyagok megelőzésére és újrahasznosí-
tására vonatkozó tematikus stratégia13, a 
Kulcsfontosságú technológiák kezdemé-
nyezés14 és a Regionális eljárási alapok15.

1. SZILÁRDTEST-VILÁGÍTÁS: A VI-
LÁGÍTÁS TELJESEN ÚJ FORMÁJA 

Az általános világításra alkalmas szilárd-
test-világítás LED és OLED fényforráso-
kat, lámpatesteket16 és működtető eszközö-
ket foglal magába. Különböző színárnya-
latú és színváltozatú fehér fényt állít elő, a 
melegfehértől a hidegfehérig. A LED lám-
pák és lámpatestek nagy fényerősségű, 
pontszerű LED fényforrásokat tartalmaz-
nak. Az OLED eszközök szerves fényfor-
rásokon (pl. polimereken) alapulnak, ame-
lyek egy kétdimenziós felületről homogén 
módon emittálnak fényt, és tetszőleges 
alakban és méretben készíthetők el, ide ért-
ve az átlátszó panelokat is.
A LED-ek már érett technológiának számí-
tanak, az OLED-ek azoban még nem17, és 
jelenleg a piacon még csak kis tételekben 
készült, „felsőkategóriás” termékek kapha-
tók. Fontosságuk a következő néhány év-
ben növekedni fog, amint az OLED esz-
közök belépnek az általános világítás pia-
cára és új világítási alkalmazások előtt 
tárják ki a kapukat.
A szilárdtest-világítás több fontos szem-
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pontból jelent áttörést az általános világí-
tásban:
● Energiahatékonyság: Az új szilárdtest-
világítási termékek energiahatékonysága 
olyan nagy, mint a legfejlettebb megfelelő-
iké (a fénycsöveké vagy a halogénlám-
páké), amelyek közel vannak optimális 
teljesítőképességi szintjükhöz. A követke-
ző néhány évben a szilárdtest-világítás 
meg fogja előzni valamennyi létező vilá-
gítási technológiát az energiahatékonyság 
tekintetében. Jelentős energiamegtakarí-
tás18 válik lehetővé a jól megtervezett, jól 
felszerelt és jól üzemeltetett intelligens 
világítási rendszereknél19, ami jelentősen 
hozzájárul majd a CO2-kibocsátás csök-
kentéséhez európai szinten20.
● Világítás minősége és vizuális komfort:
A szilárdtest-világítás kitűnő minőségű vi-
lágítást21 és igen jó vizuális komfortot kí-
nál a színvisszaadás (a megvilágított tár-
gyak élénk, telített színei) és a dinamikus 
vezérlés (fényspektrum, azonnali kapcso-
lás és fényszabályozás) tekintetében. 
Hosszú az élettartamuk22, ami csökkenti a 
karbantartási költségeket, és nem tartal-
maznak higanyt. Könnyen lehet szabályoz-
ni a fényerősségüket és színüket, ami lehe-
tővé teszi, hogy a világítást az alkalmazási 
körülményekhez vagy a felhasználók 
egyéni kívánságaihoz igazítsuk. A folya-
matban lévő kutatások azt is mutatják, 
hogy a bizonyos LED lámpák által elő-
állított környezeti világítási feltételek hoz-
zájárulnak a jó közérzethez, optimalizál-
ják a tanulási és munkavégzési feltételeket 
(pl. iskolákban és irodákban) és pozitív 
módon befolyásolják az emberek vitalitá-
sát, koncentrációját és éberségét23.
● Dizájn és esztétika: A szilárdtest-világí-
tási technológia a világítástervezők és az 
ipar számára majdhogy korlátlan szabadsá-
got nyújt ahhoz, hogy új világítási koncep-
ciókat és dizájnparamétereket fejlesszenek 
ki. A lámpatestek és világítási rendszerek 
új formáit teszi lehetővé, ide értve teljes 
beépítésüket is az épületelemekbe (falak-
ba, mennyezetekbe, ablakokba). Különö-
sen az OLED-ek fognak teljesen új világí-
tási alkalmazások számára utat taposni, és 
kulcsszerepet fognak játszani a vékony és 
igen nagy fényhasznosítású, maximális ter-
vezési rugalmasságot biztosító panelek ki-
fejlesztésében. A színek és formák kombi-
nálásával a LED-ek és OLED-ek új lehető-
ségeket teremtenek a fénnyel vevőigény 
szerint kialakított, perszonalizált környeze-
tekhez, hozzájárulva ezzel a nagyobb kom-
forthoz és a jó közérzethez.
● Innováció és új üzleti lehetőségek: A 
szilárdtest-világítás jellemzőinek és elő-
nyeinek kombinációja és kiaknázása szá-

mos új üzleti lehetőséget fog teremteni a 
világítási ipar számára és új üzleti model-
lek megváltozásához fog vezetni: a fény-
források és lámpatestek értékesítésétől 
azok bútorokba és épületekbe történő be-
építéséig; a csere lámpák eladásától intelli-
gens világítási rendszerek és megoldások 
értékesítéséig és új, közszolgáltatási-típusú 
piacok kialakításáig a világításnak szolgál-
tatásként történő értékesítése számára.
A világszerte folyó intenzív gyártási és ku-
tatási tevékenység a szilárdtest-világítás 
teljesítőképességének (azaz energiahaté-
konyságának és minőségének) további ja-
vítását ígéri, és lényegesen csökkenteni 
fogja a költségeket a következő néhány 
évben. A modern fehér LED-ek például 
már elérték a 30-50%-os hatásfokot24, 100-
150 lm/W a fényhasznosításuk25 és 80 a 
CRI színvisszaadási indexük26. A célul 
kitűzött értékek a melegfehér LED-ek szá-
mára a következő 10 év során: 50-60% ha-
tásfok, több mint 200 lm/W fényhasznosí-
tás és 90 feletti színvisszaadási index. Az 
OLED technológia – noha hatásfoka vár-
hatóan mindig a LED-eké alatt marad –
hozzáadott értéke a méretéből, rugalmassá-
gából és új alkalmazási lehetőségeiből 
adódik majd.
2010-ben az általános világítás globális 
méretekben 52 milliárd euró teljes piaci 
forgalmat jelentett, amelynek közel 30%-át 
Európában költötték el. 2020-ra a világpiac 
becslések szerint 88 milliárd euró lesz, 
amelyből az európai részarány 25% alá fog 
csökkenni27. A szilárdtest-világítás jelenle-
gi piaci behatolása Európában igen ala-
csony: a LED piaci részesedése (értékben) 
2010-ben 6,2%-ot ért el. Több tanulmány 
azt jósolja, hogy a szilárdtest-világítás 
2020-ra Európában az általános világítás-
nak több mint 70%-át fogja kitenni27.
Európának le kell bontania a szilárdtest-
világítás potenciálja előtt meglévő gátakat, 
miközben segítenie kell az európai világí-
tási ipart abban, hogy megmaradhasson a 
globális verseny élvonalában.

2. SZILÁRDTEST-VILÁGÍTÁS ÉS AZ 
EURÓPAI FELHASZNÁLÓK

2.1. Nagy lehetőségek a szilárdtest-vilá-
gítás kibontakoztatására Európában 
A világítás fontos szolgáltatás a háztar-
tások, a közterületek és más alkalmazások 
számára – a hirdetőtábláktól a gépjármű-
vek, közlekedési eszközök és utak világítá-
sától a közhivatalok és épületek világításá-
ig. Európában a professzionális világítás (a 
nem lakáscélú épületek és az utak világí-
tása) a teljes piaci forgalom 52%-át teszi 
ki, a többi lakásvilágításra fordítódik27.

Az irodaépületekre a világításra fordított 
teljes villamosáram-fogyasztás max. 50%-
a esik, míg ez az arány a kórházak eseté-
ben 20-30%, a gyáraknál 15%, az iskolák-
nál 10-15%, a lakóépületeknél pedig 10-
12%28.
Amíg LED-ek már kaphatók az általános 
világítás piacán mennyezetekbe épített 
spotlámpák és csere céljaira szolgáló „ret-
rofit” lámpák formájában, a jelenlegi LED 
technológia fejlettsége lehetővé tette be-
építésüket és felhasználásukat igényesebb 
területeken is: az útvilágításban, a nagy 
fényerősségű bel- és kültéri világításoknál, 
kirakatok és általános árukínáló világítá-
soknál stb. A bevásárlóutcák gyorsan kö-
vették a trendet, és néhányuk 60% energia-
megtakarítást és 3 év körüli megtérülési 
időt ért el29. A LED világítás népszerű a 
szállodákban is, ahol a felújításokkal akár 
90%-kal nagyobb hatékonyságot is elértek 
a korábbi világítási rendszerekhez ké-
pest30. A LED felhasználásának potenci-
álja Európában igen nagy, mivel a meglé-
vő világítási rendszerek 75%-a 25 évnél 
idősebb31.
Már elvégezték a LED világítás teljes élet-
ciklusára vonatkozó hatástanulmányokat 
más világítási technológiákkal összevet-
ve28. A teljes életciklusra vonatkozó hatá-
sokat tovább kell figyelni a LED technoló-
gia kibontakozódása során. A jövőben a 
szilárdtest-világítási alkalmazások jóval 
meghaladhatják a meglévő világítási rend-
szerek egyszerű lecserélését, azaz a búto-
rokba vagy épületekbe történő integrálást. 
Hosszú távon ez csökkentheti a becsült 
energiamegtakarításokat az „ellenhatás-
ként” ismert jelenség folytán32.
A világítás az európai városok villamos-
energia-fogyasztásának 50%-át teszi ki33. 
A városok egyre nagyobb mértékben fej-
lesztenek ki fenntartható városvilágítási 
stratégiákat a városfejlesztési tervek része-
ként és valósítják meg azokat szoros 
együttműködésben a világítástervezőkkel, 
építészekkel és városrendezőkkel. A szi-
lárdtest-világításban meglévő azon poten-
ciál, hogy Európa több mint 90 millió ha-
gyományos útvilágítási lámpatestje számá-
ra csere lehetőséggé váljon, valamint a szi-
lárdtest-világítás gyors fejlődése számos 
európai várost motivál a tekintetben, hogy 
kísérleti akciókba kezdjen e technológia 
megismerése és fő előnyei megtapasztalá-
sa érdekében és hogy megértse a lehetsé-
ges problémákat is. Néhány tagállam köl-
csönökkel támogatja a szilárdtest-világítási 
kísérleti projekteket vagy a különböző 
innovációs tevékenységeket35. Más esetek-
ben PPT konstrukciókat hoznak létre, 
amelyek 20-30 éves időszakra átveszik a 
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közvilágítás felelősségét36.

2.2. A szilárdtest-világítás európai fel-
használók általi elfogadásának problé-
mái és kihívásai
Már létezik a piacon nagy számú, a fel-
használók különböző igényeire szabott szi-
lárdtest-világítási termék. Sok kihívás is 
fennáll azonban a tekintetben, hogy a szi-
lárdtest-világítást az európai megközelítést 
felvállaló fogyasztók, professzionális fel-
használók és városok befogadják. A követ-
kező fő problémákkal kell szembenézni:
A lakossági és professzionális felhaszná-
lókkal kapcsolatos problémák
– Gyenge minőségű LED termékek: Noha 
már van néhány jó minőségű LED termék 
is az EU piacán, számos olyan is van, 
amely meglehetősen rosszul konstruált és 
gyártott, kis mennyiségű, gyenge minősé-
gű hidegfehér fényt bocsát ki, és többnyire 
csere lámpaként szolgál. A fogyasztók 
sokkal rövidebb tényleges élettartamot is 
tapasztalnak a csomagoláson kinyilvání-
tottnál37. A LED termékek minimális mi-
nőségi követelményei kulcsfontosságúak a 
fogyasztói bizalom garantálásához a LED 
világításnál és ahhoz. hogy a LED piac nö-
vekedjen. A tagállamok felelősek azért, 
hogy figyelemmel kísérjék (piacfelügyelet)
az EU piacán eladott,  CE jelöléssel ellátott 
termékek teljesítőképességét és biztonsá-
gát. Annak az előfeltétele, hogy a jó minő-
ségű LED termékeket az EU piaca be-
fogadja, a hatékony piacfelügyeleti rend-
szer.
– Magas beszerzési ár: A szilárdtest-
világítási technológia komponenseinek és 
gyártási folyamatainak gyors fejlődése és a 
különböző cégek nagymértékű beruházásai 
következtében a szilárdtest-világítás költ-
ségei 30%-kal csökkennek évente. A be-
látható jövőben azonban a LED lámpák 
továbbra is drágábbak lesznek a többi, 
meglévő világítási technológiánál38. Mivel 
a jó minőségű LED-ek hosszabb élettarta-
mot kínálnak, csökkentik a karbantartási 
költségeket. A professzionális felhaszná-
lóknak ezért a világítási termékek beszer-
zésével kapcsolatos döntései az ún. teljes-
körű birtoklási költség (TCO) kiszámítá-
sán kell, hogy alapuljanak39.
– A felhasználók általában nincsenek 
teljesen tisztában a szilárdtest-világítási 
technológiák előnyeivel és képességeivel:
Még nem tekintik a szilárdtest-világítást 
fontos, kis széndioxid-kibocsátású techno-
lógiának, és nem tudják felmérni a szilárd-
test-világítás költségeit annak előnyeivel 
szemben.
– Elégtelen vagy gyenge termékinfor-
máció: Amikor a fogyasztók szilártest-

világítási termék megvásárlása mellett 
döntenek, nehéz a megfelelőt kiválasztani-
uk, mivel különböző olyan műszaki tulaj-
donságot kellene ismerniük, amelyek vagy 
nem állnak rendelkezésre, vagy gyakran 
gyatrán vannak megmagyarázva a csoma-
goláson (pl. félrevezető ekvivalenciák 
feltüntetése a fényáramuk stb. tekinteté-
ben).
– A biológiai biztonság (a „kék fény 
okozta károsodás”) kérdései: Felmerültek 
aggodalmak a LED világításnak a fény kék 
spektrális komponensének a retinára kifej-
tett egészségügyi hatásaival kapcsolat-
ban40. „A mesterséges fény egészségügyi 
hatásai” című előzetes SCENIHR41 jelen-
tés nem tudott feltárni bizonyítékot a tekin-
tetben, hogy a mesterséges világításból 
(amely tartalmazza a lakossági fogyasz-
tásra szánt LED lámpákat) származó kék 
fény adott veszélyt jelentene. Ennek elle-
nére a jelentés tartalmaz előzetes ajánlá-
sokat arra nézve, hogy általánosságban in-
tézkedéseket kellene fontolóra venni a 
mesterséges világítás helytelen használa-
tával kapcsolatosan.
– Gyors technológiai elavulás és hiányzó 
szabványok: A felhasználók hezitálnak a 
szilárdtest-világításba történő beruházás 
tekintetében a folyamatos árcsökkenések 
és a gyors technológiai avulás miatt (a 
LED-ek fényhasznosítása 18-24 havonta 
laborszinten megkétszereződik. A szilárd-
test-világítási technológia szabványosítása 
terén azonban jelenleg még vannak héza-
gok, ide értve a biztonsági kérdéseket is. 

A fentieken kívül a szilárdtest-világításnak 
a városokban és a magánépületekben 
történő felhasználás kapcsán a következő 
kihívásokkal kell szembenéznie:

A szilárdtest-világítás városokban történő 
nagyarányú felhasználásával kapcsolatos 
speciális problémák:
– A városok nem ismerik, hezitálnak vagy 
nincsenek eléggé ösztönözve a kültéri 
világítási technológiák nagyobb energia-
hatékonyságú szilárdtest-világítással tör-
ténő felváltása tekintetében: Manapság 
számos város főként a viszonylag magas 
beruházási költség miatt vonakodik széles 
körben szilárdtest-világítást használni a 
kültéri világításban, e költség ui. nem fér 
bele a városok szűkös éves költségvetésé-
be (még akkor sem, ha általában megtaka-
rítást jelent az egész élettartamra kivetített 
lényegesen alacsonyabb költségek foly-
tán). Egyéb okok közé tartozik a megfelelő 
specifikációk kifejlesztéséhez szükséges 
megbízható minőségi tanusítvány-formák 
és a szabványok hiánya.

A szilárdtest-világítás magánépületekben 
történő felhasználásával kapcsolatos prob-
lémák:
– Tulajdonos és bérlő közötti konfliktus: 
Ennek oka az érdekek közötti eltérés, 
amely a világítás beruházási költségét 
fizető épülettulajdonos és a felhasználó kö-
zött van, aki rendszerint az üzemelési költ-
ségeket állja42. Ez akadályozza az energia-
hatékony világításhoz szükséges elfoga-
dást és energiamegtakarítási lehetősége-
ket6.

2.3. A szilárdtest-világítás fogyasztók és 
felhasználók általi elfogadásával kapcso-
latos kezdeményezések

Az EU-nak a szilárdtest-világítási ter-
mékekkel kapcsolatos előírásai és törvé-
nyi eszközei
Az EU-nak már sok olyan – önkéntes és 
kötelező érvényű – eszköze van, amely a 
szilárdtest-világításra vonatkozik és támo-
gatni igyekszik annak további fejlődését a 
szilárdtest-világítási termékek minimális 
működési és biztonsági követelményei ke-
resztül. A legfontosabb eszközök a követ-
kezők:
Az energiahasználó termékekre vonatkozó 
Ecodesign direktíva43, az Energy labelling
energia-címkézés4, az Ecolabel környezet-
védelmi minőségi jelölés45, a Kisfeszültsé-
gű (Low-Voltage) direktíva az Általános 
termékbiztonsági irányelv (Product Safety 
Directive)46, a Veszélyes anyagok korláto-
zása (RoHS), a WEEE-ként ismert Veszé-
lyes elektromos és elektronikai berendezé-
sek hulladékkezelésére vonatkozó direk-
tíva47, valamint a GPP Zöld közbeszerzé-
sek48 és az Új kerettörvény (New Legisla-
tive Framework49).
Ezeket az eszközöket rendszeres idő-
szakonként felülvizsgálják, hogy figyelem-
be lehessen venni a technológiai fejlődést 
és az adott területet érintő esetleges új EU 
előírásokat. Nevezetesen:
– A környezetvédelemnek megfelelő ter-
vezésre vonatkozó Ecodesign és az ener-
gia-címkézéssel foglalkozó Energy Label-
ling direktívák és a környezetvédelmi 
minőségi jelölés a fényforrások vonatkozá-
sában most éppen felülvizsgálat vagy 
fejlesztés alatt van: Az Európai Bizottság 
egy olyan új Ecodesign szabályozás elfo-
gadását tervezi, amely lefedi az irányított 
fényű (reflektorburás) lámpákat is. Ez kö-
telező érvényű EU előírást vezet be az irá-
nyított fényű lámpákra, minimális funkcio-
nális követelményekkel valamennyi LED-
re nézve (a nem irányított fényű LED-ek 
már most is minimális energiahatékony-
sági követelményeknek kell, hogy megfe-
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Kérdések:
(1) Mit javasol, hogyan lehetne leküzdeni 
a szilárdtest-világítási technológiák széle-
sebb európai piaci behatolásával kapcso-
latban a fentiekben vázolt problémákat?
(2) Milyen további kihívásokat lát a szi-
lárdtest-világítás szélesebb európai piaci 
behatolásával kapcsolatban és milyen meg-
oldásokat javasolna azok leküzdésére?
(3) Mit tudnának tenni a tagállamok a 
termék-működés és -biztonság piacfel-
ügyeletének megerősítése érdekében a szi-
lárdtest-világítási termékek területén?
(4) Mit tehetne a világítási ipar a szilárd-
test-világítási termékek teljesítőképessé-
gének biztosítására?
(5) Mit lehetne tenni annak érdekében, 
hogy növekedjen a lakossági és professzio-
nális felhasználók ismerete a szilárdtest-vi-
lágítási technológiákkal kapcsolatosan, és 
milyen speciális intézkedéseket és ösztön-
zőket javasolna a szilárdtest-világítás fel-
használásának felgyorsításához?

Vezető szilárdtest-világítási piacok létre-
hozása a városok számára
Zöld közbeszerzést (GPP) használhatnának 
a közhivatalok az energiahatékony világí-
tásnak a városokban vagy épületekben tör-
ténő szélesebb körú elterjesztésének tá-
mogatására. Számos tagállam már beve-
zette a saját megoldását országos szinten a 
zöld közbeszerzés támogatására.
Sokféle financiális eszköz létezik már a 
városok számára, amelyből finanszíroz-
hatják a fenntartható energiával kapcsola-
tos beruházásokra vonatkozó megvalósít-
hatósági tanulmányokat (ide érve a világí-
tást is) helyi szinten. Jó példa erre az 
ELENA Európai helyi energia-támo-
gatás55, vagy az Európai Energiahaté-
konysági Alap (EEE-F)56.
Ha a városok a szilárdtest-világítást korai 
fázisban alkalmazásba tudják venni, az 
lehetővé teszi, hogy vezető piacokká válja-
nak a szilárdtest-világítási termékek vonat-
kozásában Európában. Ehhez azonban szo-
ros együttműködésre van szükség a felelős 
önkormányzati szervek és a világítási ipar 
között. Ez segítené a városokat abban, 
hogy megismerjék a szilárdtest-világítás 
előnyeit és az igényeikre szabott meglévő 
választék palettáját, valamint a legjobb 
gyakorlati tapasztalatokból származó elő-
nyöket és meghatározhatnák a megfelelő 
eszközöket a szilárdtest-világítás gyors 
elterjesztéséhez.

Annak érdekében, hogy előkészítse a szi-
lárdtest-világítás vezető piacait az európai 
városokban, az Európai Bizottság a kö-
vetkező lépések megtételét fontolgatja:

leljenek a jelenlegi Ecodesign direktíva 
szerint50).
A revideált Energia-címkézési szabályzat-
ba az Európai Bizottság szeretné beépíteni 
a LED-eket és mindenfajta irányított fényű 
és professzionális lámpát is51.
– A Kisfeszültségű direktíva igazodni fog 
az Új kerettörvényhez46.
– 2011 végére be fogják vezetni az új Zöld 
közbeszerzés kritériumait a „beltéri vilá-
gításra”, és aktualizálni fogják az „útvilá-
gításra és közlekedési jelzőlámpákra” vo-
natkozó meglévő kritériumokat.
– Fontolóra vették, hogy 2012-ben felül-
vizsgálják a fényforrásokra vonatkozó 
Ecolabel környezetvédelmi jelölés kritériu-
mait úgy, hogy azok speciálisan a LED-
ekre is érvényesek legyenek.
A fentieken túlmenően:
– A GreenLight52 Zöld világítás egy ön-
kéntes kezdeményezés, amely a nem la-
káscélú elektromos (köz- és magán-) fo-
gyasztókat arra ösztönzi, hogy csökkentsék 
világítási energiafogyasztásukat energia-
hatékony világítási technológiák felszere-
lésével létesítményeikben;
– A Nemzetközi Energia Ügynökség 
(International Energy Agency = IEA) 
jelenleg azzal foglalkozik, hogy rendezze a 
szilárdtest-világítás globális minőségi kér-
déseit egy a szilárdtest-világítás minőségét 
biztosító séma kidolgozásával, hozzájárul-
va ezzel a működési tesztek harmonizálá-
sához és kidolgozva az akkreditációs infra-
struktúrák fejlesztését54.

A feltárt kihívások tekintetében további 
lépésekre van szükség a szilárdtest-
világítás európai bevezetésének felgyor-
sításához:

A lakossági fogyasztók perspektívája
– A világítási ipar szereplői és/vagy a fo-
gyasztói szervezetek felkérést kapnak arra, 
hogy szervezzenek ismertség-fokozó kam-
pányokat, hogy a felhasználók jobban 
megismerkedhessenek a szilárdtest-világí-
tási termékekkel és segítsék őket abban, 
hogy megtudják, hogyan kell megválasz-
tani a szükséges szilárdtest-világítási ter-
mékeket.
– A tagállamoknak és a világítási iparnak 
biztosítania kell, hogy az Európában érté-
kesített szilárdtest-világítási termékek 
feleljenek meg a működési és biztonsági 
követelményekkel kapcsolatos EU-s törvé-
nyeknek. 
– Az Európai Bizottság továbbra is figye-
lemmel fogja kísérni a LED világítási tech-
nológiának a fogyasztók egészségére kifej-
tett potenciális hatásainak fejleményét.

– Fel kell kérni a városok, a szilárdtest-
világítási ipar és más releváns szereplők 
képviselőit arra, hogy állítsanak össze 
célzott csapatot azzal a mandátummal, 
hogy ütemtervet és megvalósítási tervet 
javasoljanak vezető szilárdtest-világítási 
piac kialakítására az európai városokban. 
Az ilyen mandátumok vonatkozhatnának 
innovatív finanszírozási sémák és PPT 
beruházások kidolgozására, valamint az 
információk és a legjobb gyakorlati tapasz-
talatok megosztására is.
– Fel kell kérni a városokat arra, hogy 
vegyék igénybe az ELENA és az EEE-F 
segítségét, valamint a meglévő strukturális 
alapokat és más finanszírozási mechaniz-
musokat a szilárdtest-világítás széleskörű 
elterjesztésének tervezéséhez.
– 2012-től sokféle célzott ismeretterjesztő 
eseményt kell szervezni az európai váro-
sokban57, szoros együttműködésben a CIP 
Versenyképességi és innovációs keret-
program (Competitiveness and Innovation 
Framework Programme) szilárdtest-világí-
tási kísérleti akcióival58 és a tagállamok és 
régiók által támogatott, a kültéri világítást 
célzó szilárdtest-világítási pilot progra-
mokkal – valamennyi más, érdekelttel 
együtt.
– Keresni kell olyan új mechanizmusokat, 
amelyeket fel lehetne használni a nagysza-
bású kísérleti programok, bemutatók és 
felhasználási akciók megvalósításához, be-
leérve az intelligens világítási rendszereket 
is az európai városokban és régiókban. Az 
ilyen akciókat szerepeltetni kell a 2014-
2020-as új Kohéziós politikában és ez 
lehetne az alapja a potenciális Okos 
városok európai innovációs partnerség 
összeállításához is10.

Vezető szilárdtest-világítási piacok kiala-
kítása az épületek számára
A középületek területén már léteznek 
olyan eljárások és törvényi eszközök –
vagy hamarosan hatályba lépnek ilyenek –, 
amelyek a szilárdtest-világítás elterjeszté-
sét is képesek támogatni:
– A Zöld közbeszerzést használhatják a 
közhivatalok az energiahatékony világítás 
középületekben történő szélesebb körű 
alkalmazásának támogatására59.
– Az Európai Bizottságnak az Energia-
hatékonysági direktívára60 vonatkozó ja-
vaslata – amely az Energiahatékonysági 
terv kulcsfontosságú részeit viszi át a gya-
korlatba – több olyan elemet tartalmaz, 
amely meggyorsíthatja a szilárdtest-vilá-
gítási technológiának és világítási szolgál-
tatásoknak a középületekben történő elter-
jesztését. Gyakorlatilag azt javasolja, hogy 
a közhivataloknak általában csak olyan 
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Kérdések:
(6) Mit lehetne tenni a lakástulajdonos és 
bérlő közötti konfliktus kezelésére? 
(7) Milyen további intézkedések segíthet-
nék a szilártest-világítás elterjesztését az 
épületekben?

3. SZILÁRDTEST-VILÁGÍTÁS ÉS AZ 
EURÓPAI VILÁGÍTÁSI IPAR

3.1. Az európai világítási ipar és további 
fejlődésével kapcsolatos kihívások
Az európai világítási ipar nagy és a világ 
legjobbjai közé tartozik: 150 000 embert 
foglalkoztat és évi 20 milliárd eurós for-
galmat bonyolít le. A szektor igen innova-
tív, de erősen fregmentált az értéklánc te-
kintetében4. A nagy globális résztvevők 
mellett több ezer kis és közepes vállalko-
zásból áll, amelyek elsősorban a lámpa-
test-szektorban tevékenykednek.
A szilárdtest-világítás területén Európa ad 
otthont kettőnek is a négy legnagyobb glo-
bális LED gyártó közül4, jóllehet a tényle-
ges gyártás csak korlátozott mértékben 
folyik Európában63. Európa jó pozícióban 
van a feltörekvőben lévő OLED-es világí-
tástechnológiában is, de küzd azért, hogy a 
K+F vezetőszerepet üzleti sikerré tudja 
konvertálni és olyan innovatív termékeket 
vigyen a piacra, amelyek tömegszerűen 
gyárthatók Európában nagy területű gyár-
tási folyamatok felhasználásával.
A szilárdtest-világítás szélesebb körű al-
kalmazása a világításra mint üzleti tevé-
kenységre lesz hatással. A következő 3-5 
évben a szilárdtest-világítás piacát várha-
tóan a retrofit cserelámpák piaca64 fogja 
dominálni, amit megerősít a hagyományos 
izzólámpák folyamatban lévő fokozatos ki-
vonása. Amint a LED lámpák dominánssá 
válnak, az üzlet fokozatosan eltolódik a 
cserelámpák eladásától az intelligens vilá-
gítási rendszerek és világítási szolgálta-
tások értékesítése felé. A specifikus fel-
használói követelményekre szabott világí-
tási jellemzők lehetővé válása új üzleti le-
hetőségeket kínál az aktív és egészséges 
időskori populáció támasztotta kihívások 
megválaszolása tekintetében. A magas 
kezdeti beruházási költségek miatt a szi-
lárdtest-világítási rendszerek és szolgálta-
tások megnyitják az utat az innovatív fi-
nanszírozási modellek felé – mint amilyen 
a lízingelés és szerződéskötés, a nagy épü-
letek világítási rendszereivel és a kültéri 
világítással kezdve. Az intelligens és kom-
munikációs rendszerek fokozatosan átala-
kítják az ipart világítási rendszerek és 
szolgáltatások ellátójává.
Ez az eltolódás az intelligens világítási 
rendszerek és szolgáltatások irányába 

termékeket szabadjon beszerezni, amelyek 
a legmagasabb energiahatékonysági osz-
tályba tartoznak, amint az hamarosan a 
LED-ek esetében is így lesz. Az energia-
hatékony világítási technológiák épületek-
ben történő alkalmazását azzal is lehet 
gyorsítani, ha a közműveket arra kötelezik, 
hogy energiamegtakarítási intézkedéseket 
vezessenek be a végfelhasználók számára, 
az állami szektort pedig arra, hogy újítsa 
fel a köztulajdonban lévő épületeket.
– Az Épületenergetikai direktíva (Ener-
gy Performance of Buildings Directive = 
EPBD)61 szerint 2019-re valamennyi új 
középület „nullához közeli energiájú épü-
let” kell, hogy legyen, amit 2021-re min-
den új épületre ki kell terjeszteni. A direk-
tíva alapján a tagállamoknak kell minmális 
energia-teljesítőképességi követelménye-
ket felállítaniuk az épületek számára. Egy 
olyan szabályzat van előkészítés alatt, 
amely az új és a meglévő (mind magán-, 
mind köztulajdonban lévő) épületek szá-
mára számítási módszert dolgoz ki a mini-
mális energia-teljesítőképesség költség-
optimalizált szintjeinek meghatározásához. 
A szabályozás arra is ösztönzi a tagállamo-
kat, hogy számítsanak ki és dolgozzanak ki 
költségoptimalizált követelményeket a 
rendszerek szintjén a meglévő nem lakás-
célú épületek világítási rendszereire, vagy 
származtassanak ilyeneket az épületek 
szintjén elvégzett számításokból.

Ami a lakóépületeket illeti, itt is szükség 
van pénzügyi és más ösztönzők igény-
bevételére a felhasználók számára, ame-
lyek szilárdtest-világítási technológiák vá-
sárlására és felszerelésére  serkentenek. 
Innovatív szerződéskötési modellekre is 
szükség lenne, ahol például a világítást 
szolgáltatásként vásárolják olyan cégektől, 
amelyek viselik a szilárdtest-világítással 
kapcsolatos beruházás költségeit, ame-
lyeknek megtérülése az új világítási 
rendszerekkel elért energiamegtakarításon 
alapul62. A javasolt Energiahatékonysági 
direktíva támogatja az ilyen energia-
teljesítőképességi szerződési modelleket.

A következő lépések felgyorsíthatnák a 
szilárdtest-világítás vezette piacok kiala-
kítását a köz- és a lakóépületeknél:
– Fel kell kérni a közhivatalokat arra, hogy 
támogassák a szilárdtest-világítási techno-
lógiák széleskörű alkalmazását a középü-
letek felújítása során.
– Fel kell kérni a tagállamokat arra, hogy 
állítsanak össze ösztönzőket az egyéni fo-
gyasztók számára, amely arra serkenti 
őket, hogy otthonaikban a meglévő világí-
tási rendszereket cseréljék le szilárdtest-
világításra.

legnagyobb hatással a lámpatestek és szol-
gáltatások piacára lesz. A világítási ipar 
legnagyobbjai egyre nagyobb mértékben 
fognak belépni a világítási szolgáltatások 
piacára a világítási ipar konszolidálódást 
okozva ezzel. Ezenkívül az igényre szabott 
megoldások jelentik majd a legnagyobb 
lehetőséget a világítási ipar számára, 
élvezve a LED technológia potenciálját –
különösen, ha intelligens világításvezérlő 
rendszerekkel kombinálják a kreatív vilá-
gítási megoldások és a nagy költségmegta-
karítások érdekében65.
Az üzleti modelleknek az a változása nö-
vekvő kooperációt igényel az európai lám-
pa- és lámpatest-gyártók között – a kiter-
jedt értéklánc sok más résztvevőjével 
egyetemben, ideértve: a nagy- és kiskeres-
kedőket, várostervezőket, építészeket, vilá-
gítástervezőket, az elektromos alkatrészek 
és rendszerek gyártóit és felszerelőit, a lé-
tesítményirányítási és építőipart és a vilá-
gításszolgáltató cégeket. Európa vezet az 
épületvezérlő rendszerek és a világítás-
szolgáltatások versenyében, amit jól tud 
majd kamatoztatni. 
Az értéklánc mentén folyó vertikális 
integráció már megindult és várhatóan 
folytatódni fog.
A következő 3-5 év meghatározó lesz a 
szilárdtest-világítási piac vezető szereplői-
nek kialakulását illetően. Az európai ipar 
elvben kitűnő pozícióban van ahhoz, hogy 
építkezzen meglévő erősségeire és kiak-
názza a feltörekvőben lévő szilárdtest-vilá-
gítási technológiát. Az európai világítási 
ipar azonban máris jelentős nyomás alatt 
van, mivel a lapos kijelzők és TV-készülé-
kek LED-es háttérvilágítási iparának új –
főként ázsiai – piaci szereplői megjelentek 
a LED-es általános világítás piacán is. E 
tényezők mindegyike jelentősen át fogja 
alakítani a világ világítási iparát a követ-
kező évtizedekben.

3.2. Európai stratégia a versenyképes 
európai szilárdtest-világítási ipar szá-
mára

E háttérből következik, hogy a verseny-
képes szilárdtest-világítási ipar számára 
szükség van egy európai stratégiai modell-
re. Kitüntetetten a következő kulcskérdése-
ket kell megoldani az európai szilárdtest-
világítási ipar fejlődését és versenyképes-
ségét illetően:
– A „halál völgye": (Utalás az Egyesült 
Államok híres – talán legszárazabb és 
legforróbb, sivatagos nemzeti parkjára – A 
Szerk.) A szilárdtest-világítás a fotonika –
egy kulcsfontosságú alaptechnológia (Key 
Enabling Technology = KET) – része.
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gok „zászlóshajós” kezdeményezésével 
(Raw Materials Flagship Initiative)70 és a 
vonatkozó ütemtervvel71.
Az európai szilárdtest-világítási ipar to-
vábbi fejlődése, innovációs kapacitása és 
globális versenyképessége jelentős mérték-
ben múlik a következőkön:
– Szabványosítás: A szabványosítás stra-
tégiai fejlesztése és alkalmazása és a vo-
natkozó szabványok hatékony támogatása 
világszerte72 segítheti az európai ipart 
abban, hogy vezető szerepet töltsön be a 
világpiacokon.
– Szellemi tulajdonjogok és innováció: A 
szellemi tulajdonjogokhoz való hozzáférés 
kulcsfontosságú a szilárdtest-világítási ver-
seny és innováció tekintetében, mind az 
ipari óriások, mind a kis és közepes vállal-
kozások számára. A világ vezető szilárd-
test-világítási gyártói kedvező feltételek 
melletti keretlicenc-szerződések megköté-
sére törekszenek. A nagyipar és a kis és 
közepes vállalkozások közötti szorosabb 
kooperáció segíthetne felgyorsítani az in-
novatív szilárdtest-világítási termékek fej-
lesztését Európában.
– Alacsony költségű beruházási módok-
hoz való hozzáférés:
Az innovatív kis és közepes vállalkozások 
gyakran nem férnek hozzá az alacsony 
költségű beruházási módokhoz, amelyek 
lehetővé tennék technológiai know-how-
juk növelését és kihasználását. Ennek je-
lentős hosszútávú következményei vannak 
Európa számára, mivel számos kis és kö-
zepes vállalkozás képtelen gyorsan invesz-
tálni az új szilárdtest-világítási technológi-
ákba, amelyek meghatározó fontosságúak 
ahhoz, hogy hosszútávú, életképes érték-
lánc jöjjön létre ilyen robbanásszerűen 
fejlódő technológiával.
– Tanulás és képzés: Növekvő az igény a 
világítási szektorban, hogy új tudósokat és 
mérnököket vonzzon magához és képez-
zen ki annak érdekében, hogy leküzdje a 
szakemberek terén várható hiányt73. A fel-
használás terén a lámpatestgyártó kis és 
közepes vállalkozások, a villamos szerelést 
végzők, a viszonteladók, a városvilágítási 
dizájnerek és tervezők és még általánosab-
ban a világítás közbeszerzői célzott szi-
lárdtest-világítási oktatást és képzést kell, 
hogy kapjanak, hogy megismerjék, hogyan 
kell a legjobban felszerelni és használni 
azt.

3.3. Kezdeményezések a szilárdtest-vilá-
gítási lánc megerősítésére
Kutatási és innovációs kilátások
Az EU kutatási és innovációs alapja és 
kezdeményezései a jelenlegi program-
időszakban (2007-2013)

A kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
foglalkozó egyik magasszintű  szakértői 
csoport (High Level Expert Group = 
HLG)66 meghatározta azokat a legnagyobb 
nehézségeket, amelyeket Európának le kell 
küzdenie ötletei eladható termékekké ala-
kítása érdekében67. Ahhoz, hogy át lehes-
sen menni ezen a „halálvölgyön”, egy 
olyan staratégiát javasolnak, amely három 
pillérre fókuszál: (i) a technológia-kutatás-
ra; (ii) a termékfejlesztésre és termék-
bemutatásra; és (iii) a „világklasszis”, 
fejlett gyártásra. E hárompilléres híd-mo-
dellre alapozva a csoport megfogalmazott 
egy sor speciális javaslatot a kulcs-
fontosságú alaptechnológiák Európában 
történő hatékonyabb ipari fejlesztésére és 
bevezetésére.
– A szilárdtest-világítási értéklánc erősí-
tése (a nyersanyagoktól a gyártásig és 
késztermékekig, beleértve az alkatrészek 
és berendezések szállítóit is): Szükség van 
a világítási iparban meglévő szétdarabolt-
ság leküzdésére. Az OLED-ek továbbra is 
elmossák a határokat a fényforrás- és lám-
patest-gyártók között és fel fogják gyorsí-
tani a világítási szektorban folyó konszo-
lidálódást.
– A szilárdtest-világítási ipar és a kiterjedt 
értéklánc mentén megtalálható más érin-
tett piaci szereplő közötti kooperáció elő-
segítése. Szorosabb együttműködésre van 
szükség az új üzleti modellek kifejlődésé-
hez és ahhoz, hogy a világítási termékektől 
a világítási rendszerek és szolgáltatások 
irányába lehessen elmozdulni, ahol is 
Európának hatalmas tőkéje van ahhoz, 
hogy a világ piacvezetőjévé váljon.
– A szilárdtest-világítás jövője Európá-
ban: Az európai szilárdtest-világítási ipar-
nak stratégiai döntéseket kell meghozni a 
szilárdtest-világítás európai gyártását ille-
tően, mind a LED, mind pedig – és 
kitüntetetten – a feltörekvőfélben lévő 
OLED technológia vonatkozásában.
– A szűkös nyersanyagok és a szilárdtest-
világítási termékek élettartam végén 
történő újrahasznosításának biztosítása:
Az elkövetkező években az európai ipar-
nak szembe kell néznie olyan, szűkében 
lévő nyersanyagok68 ellátásának biztosítá-
sával, amelyek szükségesek a szilárdtest-
világítási termeléshez, de csak korlátozott 
mértékben szerezhetők be a kvázi-mono-
pol helyzetben lévő vállalatok és az ex-
portkorlátozások következtében69. Ez tük-
röződik a technológia tökéletesítésével 
kapcsolatos kihívásokban is, amelyek a 
szűkében lévő nyersanyagok iránti igény 
lecsökkentésére irányulnak, valamint az 
újrahasznosításukkal kapcsolatos problé-
mákban is – összhangban a Nyersanya-

A hetedik keretprogram ((FP7)74 több mint 
90 millió euróval támogatja az EU-ban a 
szilárdtest-világítás terén végzett kutatáso-
kat. A támogatások a LED-ek és OLED-ek 
és azok gyártási folyamatainak kutatására 
vonatkozik. Az új gyártási folyamatokat 
érintő NMP Theme hatékonyabb fényfor-
rásokkal kapcsolatos anyagkutatásokat tá-
mogat. Az információ- és kommunikáció-
technológiára vonatkozó ICT Theme a 
szilárdtest-világítás alapú világítási alkal-
mazások funkcióképességének, minőségé-
nek és működésének jelentős javítását cé-
lozza. Az ENIAC Joint Undertaking közös  
technológiai kezdeményezés75 a „megfi-
zethető” szilárdtest-világítási megoldások 
kifejlesztésére irányuló K+F tevékenységet 
támogatja a teljes értéklánc mentén. E té-
mák vonatkozó munkaprogramjaiban to-
vábbi K+F lehetőségek nyílnak meg 2011-
12-ben a szilárdtest-világítás számára.
A Versenyképességi és innovációs keret-
program (Competitiveness and Innovation 
Framework Programme = CIP)76 többek 
között a világítással kapcsolatos innová-
ciós tevékenységeket támogatja és köny-
nyebb hozzáférést tesz lehetővé a pénzügyi 
forrásokhoz. A CIP Intelligens energiájú 
Európa (Intelligent Energy Europe = 
IEE)77 programja több olyan, a szilárdtest-
világítással kapcsolatos intézkedést támo-
gat pénzügyileg, amelyek a fogyasztók 
tájékoztatását szolgálják, elősegítik a tag-
államok piacfelügyeleti tevékenységét 
vagy segítik őket az intelligens világítási 
megoldások megvalósításában. 
2012-ben a CIP ICT támogatási program78

több szilárdtest-világítási kísérleti akciót 
támogat kb. 7 millió euróval, amelynek az 
a célja, hogy bemutassa a legfejlettebb 
szilárdtest-világítási technológiákat és szé-
leskörűen megismertesse az eredményeket 
Európában.
A Kohéziós politikát79, a Strukturális ala-
pokat több európai régió változtatásra és 
innovációra irányuló kapacitása növelésére 
használja fel a szilárdtest-világításban80. 
Beruházásaik a K+F és innovációs tevé-
kenységekre, a kísérleti gyártósorokra és a 
humántőke fejlesztésére fókuszálnak, pl. a 
feltörekvőben lévő OLED-ek területén.

Az Európai Bizottság a következő 
akciók bevezetését fontolgatja:
– Mandátumot kell adni az Európai Szab-
ványosítási Szervezetnek (European Stan-
dard Organisations) arra, hogy szabvá-
nyokat81 fejlesszen ki az iparral és az érde-
keltekkel együtt, a nemzetközi szabványo-
sítási szervezetekkel együttműködve.
– Szilárdtest-világítási pilot-akciók, ame-
lyek a szilárdtest-világítási technológiák     
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Bizottság azt javasolta, hogy a regionális 
„intelligens specializációs stratégiák”83

részeként vezessenek be kulcsfontosságú 
technológiákat (beleértve a szilárdtest-vilá-
gítást is.) Ez tartalmazni fog olyan mecha-
nizmust is, amelyet az európai régiók fel-
használhatnak a kulcsfontosságú technoló-
giákkal kapcsolatos technológiai és alkal-
mazott kutatásokhoz, kísérleti gyártósorok-
hoz, új termékek jóváhagyatásához, nagy-
szabású bemutatási akciókhoz és fejlett 
gyártási képességekhez.
Kérdések:
(8) A fentieken kívül milyen intézkedések 
tudnák tovább támogatni a kutatást és 
innovációt és a szilárdtest-világítási érték-
lánc megerősítését Európában?

A világítási ipar perspektívája
Annak érdekében, hogy a fentiekben 
felsorolt problémákat és hiányosságokat le 
lehessen küzdeni, különösen az egész 
értéklánc megmozgatásával, az európai 
szilárdtest-világítási iparnak is lépéseket 
kell tennie, különösen a következőket:
– Indítson saját ipari kezdeményezéseket, 
amelyek kiterjednek a jelenlegi hatókörre 
és a meglévő üzleti szövetségekre; különö-
sen pedig törekedniük kell arra, hogy a 
felek részére egyaránt előnyös kooperációs 
megegyezéseket kössenek mind a hagyo-
mányos világítási értéklánc (beleértve a 
szorosabb kooperációt a nagy világítási 
cégek és a kis és közepes vállalkozások 
között), mind a kiterjedt értéklánc vonat-
kozásában.
– Harmonizálják a Horizont 2020 kere-
tében működő fotonikai PPT akció állami 
támogatását az Európába történő beruhá-
zásra vonatkozó elkötelezettséggel, bele-
értve a szilárdtest-világítás gyártásával 
kapcsolatos beruházást.
– Dolgozzanak együtt a vevőkkel olyan új 
világítási alkalmazások kifejlesztésében, 
amelyek bátorítanák a gyorsabb elter-
jesztést és befolyásolnák az emberek jó 
közérzetét.
– Dolgozzanak együtt az Európai Szab-
ványosítási Szevezettel a szilárdtest-világí-
tás szabványosításában még meglévő nyi-
tott kérdésekben, ideértve a szilárdtest-
világítási termékek és rendszerek bizton-
sági, környezetvédelmi kérdéseit, valamint 
a paramétereik mérésére vonatkozó eljá-
rásokat és általános módszereket.
– Továbbra is foglalkozzanak a szilárdtest-
világítási termékek teljes életciklusának 
hatáselemzésével.
– Használjanak fel minden létező me-
chanizmust az elektromos szerelést végzők 
és viszonteladók, valamint a professzioná-
lis és lakossági felhasználók hivatásszerű 

széleskörű EU-s elfogadását célozzák 
innovatív jellegük bemutatásával a köz- és 
kereskedelmi területeken. A kísérleti pro-
jektek 2012 elején indulnának és szoros 
együttműködésben folynának más hasonló 
akciókkal, amelyeket néhány tagállam be-
folyásának erősítése érdekében indított.
– Számos, a kulcsfontosságú alaptechnoló-
giákat (és a szilárdtest-világítást) célzó 
kezdeményezés, amelyek előreláthatólag  
2011-13 során indulnának. Példák: Hori-
zont 2020, az új kutatási és innovációs 
keretprogram (l. lejjebb), a 2014-20-as 
időszakra vonatkozó új kohéziós program 
(l. lejjebb), az államok segítségnyújtási 
szabályainak felülvizsgálata, új financiális 
eszközök megteremtése a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák támogatására, vagy a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák megva-
lósulási folyamatának monitorozására.
– Az FP7 hetedik keretprogram utolsó két 
évében az NMP és ICT témák továbbra is 
támogatni fogják az új fényforrások és 
rendszerek, valamint a kritikus nyers-
anyagok (pl. a fényporok) helyettesítésére 
szolgáló új anyagok82, illetve a „teljesen 
háromszínű” (RGB – A Szerk.) technoló-
giával készülő fehér LED-ek K+F tevé-
kenységét. Különösen nagy hangsúlyt fek-
tetnek majd a szerves világítás élettartam 
végével jelentkező hulladékkezelési és 
újrahasznosítási kérdéseinek szabványosí-
tására és kutatására.
– Az FP7 ICT Theme utolsó két évében 
célzott akció folytatandó a kis és közepes 
vállalkozások számára innovációs tevé-
kenységük támogatását célozva meg (ide 
értve a világítással foglalkozó ilyen vállal-
kozásokat is), valamint megkönnyítve hoz-
záférésüket az új ismeretekhez és gyártási 
képességekhez.
– A Horizont 2020-szal lépésváltás java-
solandó az európai kutatás és innováció 
számára a fotonika teljesítőképességében 
általánosságban, illetve különös tekintettel 
a szilárdtest-világításra. A Horizont 2020-
szal az Európai Bizottság fontolóra vette a 
PPT konstrukció támogatását a fotonika 
területén. Az ilyen konstrukció világos 
hangsúlyt helyezne a teljes kutatási és in-
novációs lánc megcélzására, az anyagoktól 
a kísérleti projektekig. Az Európai Bizott-
ság felkéri a szilárdtest-világítás szereplőit, 
hogy vegyenek részt a PPT fő fókusz-
területei, stratégiai céljai irányítási struktú-
rája, a résztvevő partnerek szerepének és 
felelősségének kidolgozásában, valamint 
az ipari szerepvállalás és hatásának meg-
felelő mutatók segítségével történő moni-
torozásában.
– Az új, 2014-20-ra szóló Kohéziós poli-
tika beruházási prioritásaiban az Európai      

és élethosszig tartó oktatására és képzésé-
re, valamint hogy dolgozzanak ki egyetemi 
továbbképző kurzusokat a világítási tech-
nológiák területén.
Kérdések:
(9) Milyen további akciókat tud az ipar 
igénybe venni a fenntartható szilárdtest-
világítási gyártási kapacitás megerősítésére 
Európában?
(10) Milyen további lépések tudnák meg-
erősíteni a kooperációt az értéklánc men-
tén, különösen az építészekkel, világítás-
tervezőkkel, elektromos szerelést végzők-
kel és az építőiparral? Mit kellene tennie a 
tagállamoknak és az EU-nak, hogy ez 
megtörténjen?
(11) Vannak olyan hézagok ma a szabvá-
nyosításban, amelyek akadályozzák a szi-
lárdtest-világítás innovációját és elterjedé-
sét? Ha igen, hol vannak ilyen hézagok és 
hogyan lehetne ezeket megszüntetni?
(12) Milyen lépéseket kellene a tagálla-
moknak és az iparnak tennie az oktatás, a 
hivatásszerű, élethosszig tartó tanulás és 
képzés támogatására a szilárdtest-világítás 
terén és olyan oktatási kurzusok adaptálá-
sára, amelyek a legmodernebb világítási 
technológiákat is felölelik?

További együttmunkálkodás az EU szi-
lárdtest-világítási elképzelései elérésére
– Előnyös lehetne az Európai Bizottság és 
a szilárdtest-világítási ipar, valamint a 
kibővített szilárdtest-világítási értéklánc 
képviselői közötti szorosabb együttműkö-
dés. Az Európai Bizottság ezért felkéri a 
szilárdtest-világítás reprezentánsait az 
Európai Bizottsággal való szoros együtt-
működésre, hogy időszakonként felül le-
hessen vizsgálni az elért fejlődést, és hogy 
olyan új lépéseket lehessen javasolni, 
amelyek a jelen Zöld könyvben körvona-
lazott ambiciózus célok elérését szolgálják.

4. TÁRSADALMI VITA ÉS TOVÁBBI 
LÉPÉSEK
Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a 
fentiekben ismertetett kezdeményezések, 
problémák és kérdések fontos, megfonto-
landó szempontok a jó minőségű szilárd-
test-világítás elterjedésének felgyorsításá-
ra kitűzött politikai cél tekintetében.
Felhívjuk a tagállamokat, az Európai Par-
lamentet és más országokat arra, hogy tá-
mogassák a saját reprezentánsaikkal le-
folytatandó vitát. Ennek elősegítésére 
sokféle társadalmi médiát fel fogunk 
használni, köztük a következő nyilvános 
weboldalt is:
http://ec.europa.eu/information_society/dig
ital-agenda/actions/sslconsultation/
index_en.htm
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20 2009-ben az EU 27 tagországának 
teljes elektromosenergia-fogyasztása 2719 
TWh volt (Eurostat adat), amelyből 14%-
ot fordítottak világítása. 70% energia-
megtakarítás feltételezésével akár 266 
TWh is megtakarítható lenne.
21 A fényminőség a következőket tartal-
mazza: színminőség (ideértve a színmeg-
jelenést, a színvisszaadást és a színkonzisz-
tenciát); megvilágítási (illuminance) szin-
tek (valamely fényforrásnak a világítási 
feladatra vagy felületre kibocsátott fény-
mennyisége); fényforrás fotometriai elosz-
lása egy lámpatestben; élettartam; könnyű 
karbantartás; és költség.
22 A LED várható élettartama 25-50 000 
óra (akár ötször olyan hosszú, mint a 
kompakt fénycsöveké).
23 Lásd pl. J. Silvester és E. Konstantinou
"Lighting, Well-being and Performance at 
Work” (Világítás, jó közérzet és teljesítő-
képesség a munkavégzés során) című je-
lentését, Centre for Performance at Work,
City University London, 2011.
24 A hatásfok a látható fénnyé átalakult 
elektromos energia százaléka. Izzólámpák-
nál ez az érték 2%, kompakt fénycsövek 
esetében pedig kb. 25%.
25 Egy fényforrás fényhasznosítása a fény-
áram és az elfogyasztott elektromos telje-
sítmény viszonya, azaz a lámpa vagy vilá-
gítási rendszer energiahatékonyságának 
mértéke.
26 A CRI színvisszaadási index azt mutatja 
meg, hogy milyen jól jeleníti meg, „adja 
vissza” a fényforrás a színeket.
27 Pl.: „Lighting the way: Perspectives on 
the global lighting market” (Az út meg-
világítása: A globális világítási piac per-
spektívái), McKinsey & Company, 2011.
28 A Guidebook on Energy Efficient 
Electric Lighting for Buildings (Energia-
hatékony világítás épületek számára, út-
mutató) 45. melléklete, International 
Energy Agency (IEA), 2010.
29 „Lighting energy savings in 10 
Shopping Malls” (Világításienergia-meg-
takarítás 10 bevásárlóutcában) című LED 
projekt, UNIBAIL RODAMCO, 2011.
30 „The European GreenLight Pro-
gramme - Efficient Lighting Project, Im-
plementation Catalogue 2005-2009” (Az 
európai zöld világítási program – Haté-
kony világítási projekt, megvalósítási kata-
lógus 2005-2009), JRC.
31 www.celma.org/archives/temp/
CELMA_ELC_LSL_Presentation_D.Zemb
rot_EP_25012011.pdf
32 „Addressing the rebound effect” (Az el-
lenhatási effektusról), zárójelentés, 2011, 
az Európai Bizottság ENV.G.4/FRA/
2008/0112 szerződésszámú tanulmánya.

Hivatkozások

1 Guide on the Importance of Lighting
(Útmutató a világítás fontosságáról), 2011, 
www.celma.org
2 (EC) 244/2009 számú Európai Bizottság-
i rendelet. A fokozatos kivonás 2012 szep-
temberével fejeződik be. Várhatóan kb. 8 
millió izzólámpát fognak kicseréni az euró-
pai háztartásokban a következő néhány 
évben.
3 LED = light emitting diode (fényemittáló 
dióda); OLED = organic LED (szerves 
fényemittáló dióda)
4 A PHOTONICS21 Európai technológiai 
platform második stratégiai kutatási 
ütemterve, 2010
5 2020-ra 20%-os energiahatékonyság-
növekedés (az 1990-es szintekhez képest)
6 COM(2011) 109 final
7 Az Egyesült Államok 2009-ben egy 
hosszútávú szilárdtest-világítási programot 
dolgozott ki (a kutatástól a piacra vitelig). 
Kína egy önkormányzati kirakatprogramot 
valósít meg a LED-es útvilágításra, amely 
21 városra terjed ki); jelentős támogatá-
sokat garantál a LED-eket gyártók szá-
mára és 1 millió kapcsolt munkahely meg-
teremtését célozza meg a következő 3 év-
ben. Dél-Korea kidolgozott egy nemzeti 
LED stratégiát, amelynek az a célja, hogy 
2012-re az ország a LED üzletágban a 
világ 3 legjobbja közé kerüljön.
8 COM(2010) 245 final/2
9 http://ec.europa.eu/europe2020/
index_en.htm
10 COM(2010) 546 final
11 COM(2010) 614
12 http://ec.europa.eu/research/
horizon2020/index_en.cfm
13 COM(2011) 13 final
14 COM(2009) 512
15 COM(2011) 615 final
16 azaz lámpatestek és lámpák
17 Az OLED-ek várhatóan elérik az „érett 
technológia” szintet a következő 3-5 év 
során
18 A szilárdtest-fényforrások a 4. sz. hi-
vatkozásnak megfelelően akár 50% ener-
giamegtakarítási potenciált is jelenthetnek, 
az intelligens világításvezérlő rendszerek-
kel együtt pedig akár 70%-ot is a mai 
fogyasztáshoz képest.
19 A szilárdtest-világítás olyan intelligens 
szabályozással kombinálva, amely jelenlét-
érzékelést, napfényfüggő szabályozást stb. 
tesz lehetővé. A szilárdtest-világítást rugal-
masabban lehet szabályozni a sugárzási 
szög, a fény színe, a fényerősség változta-
tása vagy a gyakori kapcsolás tekintetében 
más energiatakarékos fényforrásokkal –
pl. kompakt fénycsövekkel – összevetve.

33 „Énergie et patrimoine communal” 
(Energia és közösségi vagyon), 2005, 
ADEME
34 Például Amszterdam, Berlin, Bréma, 
Brüsszel, Budapest, Eindhoven, Haarlem, 
Lipcse, Lyon, Manchester, Oslo, Rotter-
dam, Tallinn, Tilburg, Toulouse és mások.
35 Például Németország pénzügyileg 
támogat egy sor „Kommunen in neuem 
Licht” (Közösségek új fényben) című kísér-
leti projektet; Franciaország támogatja a 
Cluster Lumière programot, amely a LED-
ek innovációjához teremt platformot.
36 Például a Birmingham-i önkormányzat
37 „Consumer relevant Eco-design requi-
rements for domestic lighting” (Az otthon-
világítás fogyasztó-vonatkozású környe-
zetvédelmi követelményei), BEUC – ANEC 
jelentés, 2011, http://www.beuc.eu
38 Egy 60W-os izzólámpa kiskereskedelmi 
ára 1 euró alatt van, míg egy kompakt 
fénycsőé 5 euró körüli, az egyenértékű 
LED lámpáé pedig több mint 30 euró. A je-
lenlegi előrejelzések szerint a kompakt 
fénycsövek és a LED-ek piaci részesedése 
csak 2015-16-ban egyenlítődik ki.
39 A TCO teljeskörű birtoklási költségbe a 
vásárlás, a karbantartás, a csere és az 
energiaköltségek is beletartoznak.
40 „Lighting systems using light-emitting 
diodes: health issues to be considered” 
(Fényemittáló diódákat használó világítási 
rendszerek: a figyelembe veendő egészség-
ügyi kérdések), 2010, ANSES
41 Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks (A felmerülő 
és újonnan azonosított egészségügyi rizi-
kókkal foglalkozó tudományos bizottság); 
a fogyasztók biztonságával, a közegészség-
üggyel és környezettel kapcsolatos tudo-
mányos kérdésekről tesz javaslatot az 
Európai Bizottságnak.
42 A „megosztott ösztönzőkként” is ismert 
konfliktus a beruházók és az energia-vég-
felhasználók között; „elsődleges ügynök” 
konfliktusnak is nevezik. Például, amikor 
összehasonlítjuk a mai LED-eket a fény-
csövekkel, a TCO teljeskörű birtoklási 
költségük 5-6 éves használat után már 
kedvezőbb lesz.
43 A környezettudatos tervezésre vonatko-
zó Ecodesign direktíva (http://ec.europa.
eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design
_en.htm) a termékek környezetre kifejtett 
hatásásnak csökkentését célozza, ideértve 
az energiafogyasztást is egész élettartamuk 
alatt.
44 Az energiacímkézési (Energy Labelling) 
keretprogram (http://ec.europa.eu/energy/
efficiency/labelling/energy_labelling_en.ht
m) olyan termékspecifikus energia-cím-
kézési intézkedéseket fejleszt ki, amelyek   
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modelleket tartalmaz a gazdasági vezetők 
kötelezettségeire, amelyekhez hozzá kell 
igazítani a termékharmonizációs törvény-
kezést. Lásd még: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/single-marketgoods/
regulatory-policies-com-mon-rules-for-
products/new-legislative-framework/
50 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/
ecodesign/doc/meeting/ed_wd_dls_leds_
hl_converter_v1.0.pdf
51 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/
ecodesign/doc/meeting/el_wd2_-_draft_
regulation_on_a_lamp_energy_label_v1.0.
pdf
52 Több mint 650 állami és magán-
szervezet írta alá a GreenLight Zöld fény 
programhoz való csatlakozást, amióta az 
Európai Bizottság 2000-ben elindította
(http://www.eu-greenlight.org)
53 A séma termékkategóriákat, minimális
telejsítőképességi értéket és termékdekla-
rációs jelöléseket tartalmaz, valamint je-
lentést a tesztértékekről.
54 „Implementing Agreement for a Co-
operative Programme on Efficient 
Electrical End-Use Equipment (4E)” (A 
hatékony elektromos végfelhasználói be-
rendezések kooperatív programjának beve-
zetésével kapcsolatos megegyezés), IEA 
Annual Report, 2010, SSL Annex
55 ELENA (European Local ENergy Assis-
tance) Európai helyi energiahatékonysági 
támogatást hívott életre az Európai Bizott-
ság és az Európai Befektetési Bank
56 http://ec.europa.eu/energy/eepr/eeef/
eeef_en.htm
57 Potenciális terjesztési csatornák: a Pol-
gármesterek Szövetsége (Covenant of 
Mayors); Európai városok Eurocities há-
lózata; Zöld fény (GreenLight) program; a 
LUCI (Lighting Urban Community 
International = Nemzetközi városvilágítási
közösség) stb. 
58 A CIP-ICT munkaprogram 2011 
keretében szilárdtest-világítási kísérleti 
projektek indítására született felhívás, 
max. 10 millió eurós költségvetés erejéig. 
A felhívás eredményeként néhány pilot-
projekt el fog indulni 2012 elején.
59 Európa jelenlegi épületeinek 12%-a 
van állami kezelésben.
60 COM(2011) 370 final
61 DIR 2010/31/EU
62 Hasonló modelleket már bevezettek a 
nem lakáscélú épületek világítására és az 
útvilágításra.
63 Manapság a LED chipek gyártásának 
kevesebb mint 10%-a történik Európában.
64 Hagyományos izzólámpákat, fénycsöve-
ket vagy halogénlámpákat helyettesítő 
LED lámpák.

lehetővé teszik a végfelhasználók számá-
ra, hogy nagyobb energiahatékonyságú
termékeket válasszanak az energiafogyasz-
tásra vonatkozó standard termékinformá-
ciók segítségével
45 Az Ecolabel környezetvédelmi minőségi 
jelölés (http://ec.europa.eu/environment/
ecolabel/) egy önkéntes rendszer, amely 
támogatja a magas környezetvédelmi szin-
tű termékeket.
46 A Kisfeszültségű direktíva (Low Voltage 
Directive (http://ec.europa.eu/enterprise/
sectors/electrical/lvd/) olyan elektromos 
termékek biztonságára vonatkozik, ame-
lyek 50V-nál nagyobb feszültségen üzemel-
nek, és garantálja, hogy csak megbízható 
elektromos berendezések kerülhessenek a 
piacra. Az 50V-nál kisebb feszültségen mű-
ködő termékek biztonsági kérdéseire az Ál-
talános termékbiztonsági direktíva 
(General Product Safety Directive) 
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod
_legis/index_en.htm) vonatkozik.
47 A Veszélyes anyagok korlátozása tár-
gyú direktíva (Directive on the Restriction 
of Hazardous Substances) a veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus beren-
dezésekben történő feljhasználásának kor-
látozását célozza meg (http://ec.europa.eu/
environment/waste/rohs_eee/, míg az Elek-
tromos és eklektronikus berendezések hul-
ladékgazdálkodására vonatkozó direktíva 
(Directive on Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment) az ilyen berendezések 
hulladékainak gyűjtésével és újrahaszno-
sításával foglalkozik (http://ec.europa.
eu/environment/waste/weee/).
48 A Zöld közbeszerzés (Green Public 
Procurement = GPP) egy EU-szintű ön-
kéntes forma, amelynek során a közhivata-
lok olyan termékek, szolgáltatások és mun-
kák beszerzésére, igénybevételére törek-
szenek, amelyeknek élettartama során kicsi 
a környezetvédelmi hatása COM (2008) 
400
49 2010 óta a fenti eszközök többségében 
lévő működési és biztonsági követelmények 
megerősítése az Új jogi keretprogramra 
(New Legislative Framework = NLF)
támaszkodhat. Ez a keretprogram két egy-
mást kiegészítő eszközt tartalmaz: Szabá-
lyozást és Döntést. 2010 óta a keret-
program egy erősebb formát dolgozott ki 
az elektromos berendezések piacfelügyele-
tére, és jogosítványokat és kötelezettsége-
ket fektetett le a kompetens nemzeti hatósá-
gok számára, akiknek kielégítő mértékben 
ellenőrizniük kell mind a belföldi, mind az 
importált termékeket és meg kell állítaniuk 
a rizikót jelentő vagy az alkalmazási köve-
telményeknek más módon nem megfelelő 
termékeket. A Döntés  (NFL Decision) 

65 „The European Lighting Industry’s 
Considerations Regarding the need for an 
EU Green Paper on Solid State Lighting” 
(Az európai világítási ipar szempontjai a 
szilárdtest-világítás EU-s Zöld könyve 
összeállításának szükségességéről), ELC/
CELMA 2011, www.celma.org
66 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
ict/key_ technologies/kets_high_level_
group_en.htm
67 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors
/ict/files/ kets/hlg_report_final_en.pdf
68 Ezek közé tartozik közelebbről a gal-
lium és az indium, valamint ide tartoznak 
azok a ritkaföldfém anyagok is, amelyeket 
a fényporokhoz használnak (ittrium, céri-
um, európium).
69 Kína jelenleg a ritkaföldfém anyagok 
globális igényének 95%-át tartja kézben, 
és intézkedéseket foganatosított a ritka-
földfémek exportjának szigorú vissza-
fogására.
70 COM (2011) 21
71 COM (2011) 571 final
72 „Joint CELMA/ELC Guide on LED 
related standards” (A CELMA  és az ELC 
közös útmutatója a LED-ekkel kapcsola-
tos szabványokról – részletesebben  l. a 
HOLUX Hírek 97., 2011. októberi számá-
ban – A Szerk.), 2011 www.celma.org
73 Lásd az ELECTRA kezdeményezést is, 
COM(2009) 594 final
74 http://ec.europa.eu/research/fp7/
index_en.cfm
75 http://www.eniac.eu/web/index.php
76 http://ec.europa.eu/cip/
77 http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
78 http://ec.europa.eu/information_
society/ activities/ict_psp
79 http://ec.europa.eu/regional_policy/
themes/research/index_en.htm
80 Például Baden-Württenberg Németor-
szágban, Rajna-Alpok tartomány Francia-
országban, Oulu Finnországban.
81 Például a szilárdtest-világítási termé-
kek és rendszerek biztonsága és interfészei 
tekintetében meglévő hézagok, a teljesítő-
képességeik és élettartamuk mérési mód-
szerei, az egyedülálló szilárdtest-világítási 
termékek és rendszerek egymással és más 
energiarendszerekkel történő kommuniká-
ciója.
82 Összhangban az Európai Bizottság
COM(2008) 699 és COM(2011)25
anyagaival, http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/rawmaterials/index_en.
htm
83 COM(2011) 614 és COM(2011) 615 
final

„Zöld könyv”: A jövő világítása 10(10)

HOLUX – „Zöld könyv”: A jövő világítása  2011 p.10


