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Θέμα: Αναφορά 1880/2008, της G.v.d.L, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με σχέδια 
για την απαγόρευση της παραγωγής λαμπτήρων πυράκτωσης

Αναφορά 1883/2008, του Hans Kolmeyer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σχέδια για την απαγόρευση της παραγωγής λαμπτήρων πυράκτωσης

1. Περίληψη της αναφοράς 1880/2008

Η αναφέρουσα εκφράζει την αντίθεσή της στα σχέδια για την απαγόρευση της παραγωγής 
λαμπτήρων πυράκτωσης. Η ίδια έχει στην κατοχή της διάφορα φωτιστικά αντίκες στα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο λαμπτήρες πυράκτωσης των 15 και 25 watt. Υποστηρίζει 
ότι, αν καταστεί αδύνατη η χρήση τους, πολλά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τον 
πολιτισμό των περιόδων Jugendstil και Art Deco θα εκλείψουν. Επισημαίνει ότι οι λαμπτήρες 
εξοικονόμησης ενέργειας είναι υπερβολικά μεγάλοι για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοια 
φωτιστικά, τα οποία χρονολογούνται από τις απαρχές του ηλεκτρισμού και παρατηρεί ότι οι 
εν λόγω μικροί λαμπτήρες πυράκτωσης δεν καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από τους 
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, που έχουν γενικά την ίδια ισχύ σε watt.

Περίληψη της αναφοράς 1883/2008

Ο αναφέρων, φωτογράφος στο επάγγελμα, εκφράζει την αντίθεσή του στα σχέδια για την 
απαγόρευση της παραγωγής λαμπτήρων πυράκτωσης, φοβούμενος ότι θα αναγκαστεί να 
πάψει να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα ακριβό φωτογραφικό εξοπλισμό με φλας που χρειάζεται
τέτοιου είδους λαμπτήρες. Επίσης, θεωρεί ότι η ίδια η ΕΕ είναι επιβλαβής και ζητεί την 
κατάργησή της. Εκφράζει αμφιβολίες όσον αφορά τις διανοητικές ικανότητες των υπαλλήλων 
της ΕΕ, των οποίων οι μισθοί καταβάλλονται, επιπλέον, από τον ίδιο. Συνιστά να εξοριστούν 
μακριά στην έρημο έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ για να 
προξενήσουν μεγαλύτερο κακό.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 10 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Και στις δύο αναφορές εκφράζεται αντίθεση στα σχέδια για την απαγόρευση της παραγωγής 
λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την εικαζόμενη 
ασυμβατότητα των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας με τα φωτιστικά αντίκες 
(1880/2008), καθώς και με φωτογραφικό εξοπλισμό (1883/2009), η οποία θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη σταδιακή αχρήστευση των φωτιστικών στην πρώτη περίπτωση και την 
επιβάρυνση με πρόσθετο κόστος λειτουργίας λόγω της υποχρεωτικής αντικατάστασης του 
φωτογραφικού εξοπλισμού στη δεύτερη. 
Η νομοθεσία για τη σταδιακή κατάργηση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης 
εγκρίθηκε με τη μορφή του κανονισμού 244/20091 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2009, 
μετά από συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Για τις ειδικές εφαρμογές που επί του παρόντος χρησιμοποιούν συμβατικούς λαμπτήρες 
πυράκτωσης και συμβατικούς λαμπτήρες αλογόνου, για τις οποίες κάνουν λόγο οι 
αναφέροντες, οι εναλλακτικές τεχνολογίες που εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά 
μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλες επιλογές. Οι βελτιωμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης με 
τεχνολογία αλογόνου και οι βελτιωμένοι λαμπτήρες αλογόνου παρέχουν τον ίδιο ακριβώς 
τύπο και ποιότητα φωτισμού με τους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, 
διατίθενται στους ίδιους τύπους και με την ίδια εξωτερική εμφάνιση, και προσαρμόζονται 
στα υπάρχοντα φωτιστικά. Ξεκινούν τη λειτουργία τους και παρέχουν πλήρη φωτισμό 
αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί ο διακόπτης, ενώ δεν επηρεάζονται από το συχνό αναβόσβημα.

Ως προς την αναφορά 1880/2008, οι σύγχρονοι λαμπτήρες φθορισμού μικρού μεγέθους 
διατίθενται σε πολλά μεγέθη και σχήματα, με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια η συμβατότητά τους με υπάρχουσες συσκευές φωτισμού 
(περιλαμβανομένων των αντικών). Στην παρούσα φάση, οι δίοδοι φωτοεκπομπής αποτελούν 
έξυπνη και αισθητικώς ευχάριστη επιλογή για τη δημιουργία και αναβάθμιση διακοσμητικών 
εγκαταστάσεων φωτισμού.
Οι τιμές αγοράς των εναλλακτικών είναι επί του παρόντος υψηλότερες από τις τιμές των 
συμβατικών λαμπτήρων φωτισμού, όμως οι βελτιωμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης με 
τεχνολογία αλογόνου αναμένεται να προσεγγίσουν τα επίπεδα τιμών των σημερινών 
συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης εφόσον ξεκινήσει η μαζική παραγωγή τους. Παρ’ όλα 
αυτά, όλες οι εναλλακτικές εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής (η οποία ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων επιμέρους 
εναλλακτικών), λόγω μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας.

Ως προς την αναφορά 1883/2008, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διατεθούν 
βελτιωμένοι λαμπτήρες για συγκεκριμένη εφαρμογή, ο κανονισμός επιτρέπει την πώληση 
ειδικών λαμπτήρων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
η ειδική τους χρήση θα δηλώνεται σαφώς στη συσκευασία, σε συνδυασμό με την ένδειξη ότι 

                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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ο λαμπτήρας είναι ακατάλληλος για τον φωτισμό δωματίων. Εφόσον η ειδική χρήση του 
λαμπτήρα εξυπηρετείται από ειδικές τεχνικές παραμέτρους, οι παράμετροι αυτές πρέπει να 
αναγράφονται στον φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης που καταρτίζει ο κατασκευαστής για την 
αξιολόγηση της συμβατότητας.

Συμπεράσματα

Όπως καταδεικνύεται ανωτέρω, ο κανονισμός 244/2009 επιτρέπει τη συνέχιση της διάθεσης 
στην αγορά εναλλακτικών τεχνολογιών (ορισμένες από τις οποίες είναι παρόμοιες με την 
τεχνολογία των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης), ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε φωτιστικά αντίκες.
Εάν καμία άλλη λύση δεν είναι εφικτή, επιτρέπει την πώληση συμβατικών λαμπτήρων για 
ειδικές χρήσεις. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν είναι σκόπιμη η αναθεώρηση 
της απόφασης για σταδιακή κατάργηση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης και των 
συμβατικών λαμπτήρων αλογόνου βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού.


