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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1880/2008 af G. v. d. L., tysk statsborger, om planer om at forbyde 
produktionen af glødepærer

Andragende 1883/2008 af Hans Kolmeyer, tysk statsborger, om planer om at 
forbyde produktionen af glødepærer

1. Sammendrag af andragende 1880/2008

Andrageren klager over planerne om at forbyde produktionen af glødepærer. Hun har selv en 
række antikke lamper, hvori der kun kan bruges glødepærer med 15 og 25 watt. Hun anfører, 
at hvis lamperne bliver ubrugelige, vil mange genstande, som repræsenterer kulturen fra 
Jugendstil- og Art Deco-perioden gå tabt. Hun anfører, at energibesparende pærer er for store 
til at blive anvendt i sådanne lamper, som stammer fra elektricitetens tidlige dage, og 
bemærker, at de små omtalte glødepærer ikke bruger mere strøm end energibesparende pærer, 
som generelt er med samme watt.

Sammendrag af andragende 1883/2008

Andrageren, som er fotograf, protesterer mod planerne om at forbyde produktionen af 
glødepærer, da han frygter, at han vil blive tvunget til at kassere noget meget dyrt blitzudstyr, 
som kræver sådanne pærer. Han mener endvidere, at EU selv er skadelig og opfordrer til, at 
den afskaffes. Han udtrykker tvivl om EU's tjenestemænds intellektuelle kapacitet, hvis løn 
han i øvrigt betaler. Han mener, at de skal sendes så langt ud i ødemarken, at de helt sikkert 
ikke kommer tilbage og skaber flere problemer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. april 2009). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Begge andragere klager over planerne om at forbyde produktionen af glødepærer.
Andragerne er bekymrede over energibesparende pærers påståede uforenelighed med antikke 
lamper (1880/2008) og fotoudstyr (1883/2009), hvilket i det første tilfælde betyder, at 
lamperne gradvist vil blive ubrugelige, og i det andet tilfælde medfører ekstra omkostninger 
for andragerens virksomhed som følge af den tvungne udskiftning af udstyret.
Lovgivningen om udfasning af traditionelle glødepærer blev vedtaget som Kommissionens 
forordning 244/20091 af 18. marts 2009 efter Europa-Parlamentets og Rådets aftale.
Til de specielle anvendelser af traditionelle glødepærer og traditionelle halogenpærer, som 
andragerne nævner, skulle de alternative teknologier, der findes på markedet, udgøre passende 
alternative løsninger. Forbedrede glødepærer med halogenteknologi og forbedrede 
halogenpærer giver nøjagtig den samme lystype og -kvalitet som traditionelle glødepærer og 
traditionelle halogenpærer, findes i samme udformning og med samme udseende og passer til 
de eksisterende lamper. De begynder at lyse ved fuld styrke, så snart de bliver tændt, og de 
tager ikke skade af at blive tændt og slukket hyppigt.

Med hensyn til andragende 1880/2008 findes der moderne kompaktlysstofrør i mange 
størrelser og udformninger, så deres forenelighed med eksisterende lamper (også antikke 
lamper) er blevet markant bedre i den senere tid. I dag er lysemitterende dioder et smart og 
æstetisk valg med henblik på at skabe og opgradere dekorative lysinstallationer.
Disse alternativers købspris er for øjeblikket højere end de traditionelle glødepærers, men 
prisen for de forbedrede glødepærer med halogenteknologi forventes at ville nærme sig den 
aktuelle pris for traditionelle glødepærer, når de bliver sat i masseproduktion. Samtlige 
alternativer giver endvidere omfattende besparelser over hele deres levetid (varierer fra et 
alternativ til et andet) takket være deres lavere energiforbrug.

Med hensyn til andragende 1883/2008 giver forordningen mulighed for at sælge 
speciallyskilder, som ikke opfylder forordningens krav, hvis det af en eller anden grund ikke 
er muligt at få forbedrede pærer til en given anvendelse, under forudsætning af at det klart og 
tydeligt angives på emballagen, hvad pærerne forudsættes anvendt til, og at de ikke er egnet 
til rumbelysning i boliger. Såfremt pærens tekniske parametre gør lyskilden egnet til et 
bestemt formål, skal disse parametre angives i den tekniske dokumentation, som producenten 
udarbejder med henblik på overensstemmelsesvurdering.

Konklusioner

Som nævnt ovenfor giver forordning 244/2009 plads til alternative teknologier på markedet 
(hvoraf nogle er identiske med de traditionelle glødepærer) til anvendelse i antikke lamper.
Hvis der ikke er nogen anden løsning, giver den mulighed for at sælge traditionelle pærer til 
specielle formål. Kommissionen mener derfor ikke, at der er noget, der taler for en revidering 
af beslutningen om at udfase anvendelsen af traditionelle glødepærer og traditionelle 
halogenpærer i forordningens krav."
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