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1. Az 1880/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nehezményezi az izzólámpák gyártásának tervezett tilalmát. Antik 
lámpák vannak a birtokában, amelyeket csak 15 és 25 wattos izzókkal lehet működtetni. 
Amennyiben ezeket a lámpákat nem lehet többé használni, véleménye szerint a szecesszió és 
az art deco korából származó fontos kulturális javak tűnnek majd el. A petíció benyújtója 
szerint túl nagy méretük miatt nem használhatók az energiatakarékos izzók a villamosság első
szakaszából származó lámpákban. A petíció benyújtója felhívja továbbá a figyelmet, hogy 
ezek a kis izzók nem fogyasztanak több áramot, mint az energiatakarékos izzók, amelyek 
általában ugyanolyan teljesítményűek.

Az 1883/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi az izzólámpák gyártásának tervezett tilalmát. A petíció benyújtója 
fényképészként nagyon drága vakukat használ, amelyekhez izzólámpákra van szüksége. A 
petíció benyújtója attól tart, hogy ezeket a drága műszereket majd ki kell dobnia. A petíció 
benyújtója ezenkívül kéri az EU megszüntetését, mert működése szerinte csak kárt okoz. 
Kétségbe vonja az uniós hivatalnokok értelmi képességeit is, akiket ráadásul ő fizet. A petíció 
benyújtója azt javasolja, hogy kergessék el őket egy olyan sivatagba, amely elég távol van 
ahhoz, hogy soha többé ne tudjanak visszatérni és még több kárt okozni.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

Mindkét petíció az izzólámpák gyártásának tervezett tilalmát nehezményezi. A petíció 
benyújtói amiatt aggódnak, hogy az energiatakarékosabb izzók vélhetően nem lesznek 
kompatibilisek az antik lámpákkal (1880/2008), illetve a fényképészeti műszerekkel 
(1883/2009), ami ahhoz vezet, hogy – az első esetben – fokozatosan visszaszorul az ilyen 
lámpák használata, illetve – a második esetben – a műszerek kényszerű cseréje miatt e 
tevékenység esetében többletköltségek keletkeznek. 
A hagyományos izzók forgalomból való kivonásáról rendelkező jogszabályt a 244/2009/EK 
bizottsági rendelettel1 2009. március 18-án fogadták el az Európai Parlament és a Tanács 
beleegyezését követően.
A petíció benyújtói által említett, jelenleg hagyományos izzókkal és hagyományos halogén 
égőkkel működő speciális berendezések tekintetében a piacon fennmaradó alternatív 
technológiáknak megfelelő megoldásokat kell kínálniuk. A halogén technológiával készült, 
fejlettebb izzók és a fejlettebb halogénégők pontosan ugyanolyan típusú és minőségű fényt 
adnak, mint a hagyományos izzók vagy a hagyományos halogénégők, formájuk és 
kialakításuk is megegyezik, valamint a meglévő lámpatestekbe is illeszkednek. 
Felkapcsolásuk pillanatától kezdve teljes fényerővel világítanak, és a gyakori kapcsolgatások 
sem befolyásolják működésüket.

Az 1880/2008. sz. petíció tekintetében a modern fénycsövek számos különféle méretben és 
formában kapható, így a meglévő lámpatestekkel (köztük az antik lámpákkal) való 
kompatibilitása jelentősen megnövekedett az utóbbi időben. Jelenleg a fénykibocsátó diódák 
(LED-ek) ötletes és esztétikus megoldást jelentenek a dekorációs világító berendezések 
kialakításához és felújításához.
Az alternatív megoldások beszerzési ára jelenleg ugyan magasabb, mint a hagyományos 
izzóké, azonban a halogén technológiával készült, fejlettebb izzók ára majd meg fogja 
közelíteni a hagyományos izzók árszintjét, mihelyt megkezdődik a tömeggyártásuk. 
Mindazonáltal alacsonyabb energiafogyasztásuknak köszönhetően az összes alternatív 
megoldás (változó mértékben) jelentős megtakarítást kínál azok teljes élettartama alatt.

Ami az 1883/2008. sz. petíciót illeti, amennyiben valamilyen okból a fejlettebb izzók nem 
alkalmazhatók bizonyos készülékek esetében, a rendelet lehetővé teszi az olyan speciális célra 
készült izzók értékesítését is, amelyek nem felelnek meg a rendelet követelményeinek, 
feltéve, hogy e speciális rendeltetést egyértelműen feltűntetik a csomagoláson azzal a 
megjelöléssel, hogy az izzó nem alkalmas szobai világításhoz. Amennyiben az izzó a speciális 
rendeltetése miatt egyedi műszaki paraméterekkel rendelkezik, e paramétereket fel kell 
tüntetni a gyártó által a megfelelőségértékeléshez összeállított műszaki dokumentációban.

Következtetések

                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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A fentiek alapján a 244/2009/EK rendelet lehetővé teszi az antik lámpákhoz használható (a 
hagyományos izzókhoz némileg hasonló) alternatív technológiák piaci forgalmazását.
Alternatív megoldás hiányában a rendelet lehetővé teszi a speciális célra készült 
hagyományos izzók értékesítését. A Bizottság ezért úgy véli, hogy semmi sem indokolja a 
hagyományos izzók és a hagyományos halogénégők e rendelet követelményei miatt történő 
kivonására irányuló döntés felülvizsgálatát.


