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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1880/2008, внесена от G.v.d.L., с германско гражданство, 
относно плановете за забрана на производството на електрически 
крушки с нажежаема жичка

Петиция 1883/2008, внесена от Hans Kolmeyer, с германско гражданство, 
относно плановете за забрана на производството на електрически 
крушки с нажежаема жичка

1. Резюме на петиция 1880/2008

Вносителката на петицията възразява срещу плановете за забрана на производството на 
електрически крушки с нажежаема жичка. Самата тя притежава редица антикварни 
лампи, в които могат да бъдат използвани само 15 и 25-ватови крушки с нажежаема 
жичка. Тя привежда аргументи, че ако лампите станат неизползваеми, много предмети, 
представителни за културата на периодите Jugendstil и Art Deco, ще бъдат загубени. Тя 
посочва, че енергоспестяващите крушки са прекалено големи, за да бъдат използвани в 
такива лампи, които са от времето след откриването на електричеството, и отбелязва, 
че въпросните малки крушки с нажежаема жичка консумират не повече енергия от 
енергоспестяващите крушки, които като цяло са с подобна мощност.

Резюме на петиция 1883/2008

Вносителят на петицията, който е фотограф, възразява срещу плановете за забрана на 
производството на електрически крушки с нажежаема жичка, опасявайки се, че ще бъде 
принуден да изхвърли извънредно скъпо оборудване за произвеждане на 
фотосветкавици, което изисква такива електрически крушки. Освен това той счита, че 
самият ЕС е вреден и призовава за неговото премахване. Той изразява съмнения в 
интелектуалните възможности на длъжностните лица в ЕС, чиито заплати при това се 
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плащат от него. Той е на мнение, че те трябва да бъдат изпратени в изгнание толкова на 
далече, че да бъде сигурно, че никога няма да се върнат и да причинят каквито и да 
било други вреди.

2. Допустимост

Обявени за допустими на 10 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

И двете петиции възразяват срещу плановете за забрана на производството на 
електрически крушки с нажежаема жичка. Вносителите на петициите изразяват 
безпокойство относно предполагаемата несъвместимост на по-енергоефективните 
крушки с антикварни осветителни тела (1880/2008) и с фотографско оборудване 
(1883/2009), което ще доведе до постепенната неизползваемост на осветителните тела в 
първия случай и до допълнителни разходи за тяхната дейност поради принудителната 
замяна на оборудването във втория случай. 
Законодателството за постепенното излизане от употреба на традиционните крушки с 
нажежаема жичка беше прието като Регламент 244/2009 на Комисията1 на 18 март
2009 г., след съгласието на Европейския парламент и на Съвета.
За специалните приложения, използващи понастоящем традиционни крушки с 
нажежаема жичка и традиционни халогенни крушки, които вносителите на петициите 
споменават, оставащите на пазара алтернативни технологии би следвало да бъдат
подходящи варианти. Подобрените крушки с нажежаема жичка с халогенна технология 
и подобрените халогенни крушки осигуряват точно същия вид и качество светлина като 
традиционните крушки с нажежаема жичка и традиционните халогенни крушки; те са 
със същата форма и външен вид и могат да се ползват за съществуващите осветителни 
тела. Веднага след включване те осигуряват своя пълен светлинен поток и не са 
чувствителни към често включване.

По отношение на петиция 1880/2008, съвременните компактни флуоресцентни лампи се 
произвеждат в много размери и форми, така че напоследък тяхната съвместимост със 
съществуващите осветителни тела (в т.ч. антикварни) значително се е повишила. На 
този етап светодиодите са интелигентен и естетичен избор за създаването и 
осъвременяването на декоративни светлинни инсталации.
Покупната цена на алтернативните понастоящем е по-висока от тази на традиционните 
крушки с нажежаема жичка, но подобрените крушки с нажежаема жичка с халогенна 
технология би трябвало да се доближат до сегашните ценови равнища на 
традиционните крушки, след като започне тяхното масово производство. Въпреки това 
всички алтернативни гарантират значителни икономии през жизнения си цикъл (в 
зависимост от вида) поради по-ниската консумация на енергия.

Що се отнася до петиция 1883/2008, ако поради някаква причина подобрените крушки 
не могат да се използват за дадено приложение, регламентът позволява продажбите на 

                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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лампи със специално предназначение, които не отговарят на изискванията на 
регламента, при условие, че върху опаковката ясно е указано специалното 
предназначение и че не са подходящи за осветление на жилищни помещения. Ако 
специфични технически параметри на лампата служат за специалното й 
предназначение, тези параметри се посочват в досието с техническа документация, 
съставено от производителя за целите на оценката за съответствие.

Заключения

Както беше посочено по-горе, Регламент 244/2009 оставя на пазара алтернативни 
технологии (някои подобни на традиционните крушки с нажежаема жичка) за 
използване в антикварни осветителни тела.
Ако няма друго възможно решение, той позволява продажбите на традиционни крушки 
със специално предназначение. Следователно Комисията не вижда причини за 
преразглеждане на решението за постепенната замяна на традиционните крушки с 
нажежаема жичка и традиционните халогенни крушки съгласно изискванията на 
регламента.


