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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0171/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. K., par 
ielu apgaismojuma izraisīto kukaiņu mirstību

Lūgumraksts Nr. 0104/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais A. S., par 
LED ielu apgaismojuma ietekmi uz kukaiņiem

1. Lūgumraksta Nr. 0171/2019 kopsavilkums

Lai novērstu kukaiņu bojāeju naktī, lūgumraksta iesniedzējs aicina ielu baltās gaismas 
apgaismojumu aizstāt ar dzeltenas vai oranžas gaismas apgaismojumu, lai samazinātu 
gaismas emisijas naktī, un tiesību aktos iekļaut prasību Eiropā izmantot kukaiņiem nekaitīgu 
apgaismojumu. Baltās gaismas radītais gaismas piesārņojums ir galvenais kukaiņu mirstības 
cēlonis.

Lūgumraksta Nr. 0104/2020 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atsevišķu veidu LED ielu apgaismojums, ko pašlaik 
uzstāda pilsētās, piesaista kukaiņus un izraisa to masveida bojāeju. Viņš atsaucas uz 
pētījumiem, kuros norādīts, ka kukaiņu mirstība ir par 90% augstāka nekā pagājušā gadsimta 
60. gados, kad izmantoja citas spuldzes. Viņš apgalvo, ka bioloģiski nozīmīgu kukaiņu 
izzušana ir neatgriezeniska un būtiski ietekmē ekosistēmas. Viņš aicina piešķirt ES 
finansējumu pilsētām, lai mainītu ielu apgaismojumu uz spuldzēm, kas ir kukaiņiem 
nekaitīgas, un aicina pieņemt ES tiesību aktu, ar ko tiktu ieviests kukaiņiem nekaitīga ielu 
apgaismojuma sertifikācijas režīms.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0171/2019 atzīts par pieņemamu 2019. gada 3. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0104/2020 atzīts par pieņemamu 2020. gada 15. maijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0171/2019, kas saņemta 2019. gada 
30. augustā

Komisija ir informēta par gaismas piesārņojuma nelabvēlīgo ietekmi uz kukaiņiem. Lai labāk 
izprastu šīs ietekmes smagumu un raksturu, nepieciešams veikt vairāk pētījumu, tomēr ir 
acīmredzams, ka šāda veida piesārņojums veicina apputeksnētāju kukaiņu iznīkšanu Eiropas 
Savienībā.

Šajā sakarībā Komisija atbalsta ietekmes mazināšanas pasākumus, īstenojot ES 
Apputeksnētāju iniciatīvu1. Pašlaik tiek izstrādātas pamatnostādnes vietējām iestādēm, kā arī 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem, un tajās cita starpā tiks aplūkots jautājums par gaismas 
piesārņojumu. Lai gan uzsvars ir likts uz apputeksnētājiem kukaiņiem, gaidāms, ka pasākumi 
šajā jomā labvēlīgi ietekmēs visus kukaiņus.

Secinājums

Jāatzīmē, ka kompetence šajā jomā ir dalībvalstīm, un nelabvēlīgās ietekmes veiksmīgā 
samazināšanā būtiska loma būs izlēmīgai rīcībai tieši šajā līmenī.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 24. jūlijā.

Lūgumraksti Nr. 0171/2019 un Nr. 0104/2020

Komisija ir informēta par gaismas piesārņojuma nelabvēlīgo ietekmi uz kukaiņiem. Lai labāk 
izprastu šīs ietekmes smagumu un raksturu, nepieciešams veikt vairāk pētījumu, tomēr ir 
acīmredzams, ka šāda veida piesārņojums pastiprina apputeksnētāju kukaiņu iznīkšanu 
Eiropas Savienībā.

Eiropas Savienības kompetencē nav izdot noteikumus par ielu apgaismojumu dalībvalstīs. 
Eiropas Savienība var veicināt apgaismojuma ietekmes mazināšanu, nākot klajā ar 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm adresētām brīvprātīgi ievērojamām 
vadlīnijām. Komisija ES Apputeksnētāju iniciatīvas2 kontekstā ir sagatavojusi rokasgrāmatu 
par apputeksnētājiem kukaiņiem nekaitīgām pilsētām3, cita starpā aplūkojot gaismas 
piesārņojuma jautājumu.

Turklāt Komisija ir publicējusi ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijus ielu apgaismojuma 
iekārtu un luksoforu iepirkumam4. Tie gan neattiecas uz lēmumu pieņemšanas procesiem 
attiecībā uz to, vai konkrēta teritorija būtu vai nebūtu jāapgaismo, tomēr gadījumos, kad 
pieņemts lēmums kādu teritoriju apgaismot, tie var palīdzēt mazināt potenciālo gaismas 

1 COM(2018)395 final.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395 
3 Saite uz oriģinālo versiju: 
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-
%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
Saite uz vācu valodas versiju: https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved 
4 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf


CM\1210800LV.docx 3/3 PE640.682v02-00

LV

piesārņojuma ietekmi uz kukaiņiem.

Secinājums 

Minētais jautājums galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē. Komisija atbalsta ietekmes 
mazināšanas pasākumus, nākot klajā ar brīvprātīgi ievērojamām vadlīnijām.


