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Tema: Peticija Nr. 1880/2008dėl ketinimų uždrausti gaminti kaitinamąsias elektros 
lemputes, kurią pateikė Vokietijos pilietė G. v. d. L.

Peticija Nr. 1883/2008 dėl ketinimų uždrausti gaminti kaitinamąsias elektros 
lemputes, kurią pateikė Vokietijos pilietis Hans Kolmeyer

1. Peticijos Nr. 1880/2008 santrauka

Peticijos pateikėja prieštarauja ketinimams uždrausti gaminti kaitinamąsias elektros lemputes. 
Peticijos pateikėja turi ne vieną senovinę lempą, kurioms tinka tik 15 ir 25 vatų kaitinamosios 
elektros lemputės. Ji tvirtina, kad, jeigu nebebus galima naudoti šių lempų, bus prarasta daug 
Jugendstil ir Art Deco laikotarpių stiliaus daiktų. Ji teigia, kad energiją tausojančios elektros 
lemputės yra per didelės tokioms lempoms, kurios susijusios su elektros istorijos pradžia, ir 
pastebi, kad mažos kaitinamosios elektros lemputės suvartoja ne daugiau energijos nei 
energiją tausojančios lemputės, kurių galia vatais apskritai yra panaši.

Peticijos Nr. 1883/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas, fotografas, prieštarauja ketinimams uždrausti gaminti kaitinamąsias 
elektros lemputes, baimindamasis, kad jam gali tekti išmesti dalį ypač brangios fotografijos 
įrangos, kuriai reikia tokių lempučių. Jis taip pat mano, kad Europos Sąjunga (ES) yra 
žalinga, ir ragina ją panaikinti. Peticijos pateikėjas abejoja ES pareigūnų, kuriems atlyginimas 
mokamas ir iš jo kišenės, intelektiniais gebėjimais. Jis palaiko mintį ištremti ES pareigūnus 
taip toli į tyrus, kad jie niekada nebegrįžtų ir nebedarytų žalos.

2. Priimtinumas
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Paskelbtos priimtinomis 2009 m. balandžio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti 
informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Abu peticijų pateikėjai prieštarauja ketinimams uždrausti gaminti kaitinamąsias elektros 
lemputes. Peticijų pateikėjams rūpestį kelia tariamas labiau energiją tausojančių elektros 
lempučių nesuderinamumas su senoviniais šviestuvais (peticija Nr. 1880/2008) ir fotografijos 
įranga (peticija Nr. 1883/2009), dėl kurio pirmuoju atveju būtų laipsniškai nebegalima naudoti
šviestuvų, o antruoju atveju – atsirastų papildomų veiklos išlaidų, nes tektų įsigyti kitą 
fotografijos įrangą.
Teisės aktas, kuriuo remiantis bus laipsniškai atsisakyta įprastinių kaitinamųjų elektros 
lempučių, yra Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/20091, kuris buvo priimtas 2009 m. kovo 
18 d., pritarus Europos Parlamentui ir Tarybai.
Peticijų pateikėjų minimų specialių įrenginių, kuriems reikalingos įprastinės kaitinamosios 
elektros lemputės ir įprastinės halogeninės lempos, lemputes turėtų būti galima pakeisti 
kitomis rinkoje parduodamomis technologijomis. Pagerintos kaitinamosios elektros lemputės, 
sukurtos naudojant halogenų technologiją, ir pagerintos halogeninės lempos skleidžia visiškai 
tokios pat rūšies ir kokybės šviesą, kaip ir įprastinės kaitinamosios elektros lemputės ar 
įprastinės halogeninės lempos, jos gaminamos tokios pat formos ir išvaizdos ir tinka šiuo 
metu naudojamiems šviestuvams. Tik įjungtos, jos pradeda šviesti visa galia ir yra nejautrios 
dažnam junginėjimui.

Kalbant apie peticiją Nr. 1880/2008, dabar gaminama daug įvairių dydžių ir formų 
kompaktiškų liuminescencinių lempų, taigi jų suderinamumas su šiuo metu naudojamais 
šviestuvais (tarp jų ir senoviniais) neseniai labai pagerėjo. Šiuo etapu, siekiant sukurti ir 
atnaujinti dekoratyvinius apšvietimo įrenginius, galima naudoti pažangią ir estetišką šviesos 
diodų technologiją.
Alternatyvių elektros lempučių pardavimo kaina šiuo metu yra didesnė už įprastinių 
kaitinamųjų elektros lempučių kainą, tačiau, pradėjus masinę gamybą, pagerintų kaitinamųjų 
elektros lempučių, sukurtų naudojant halogenų technologiją, kaina turėtų būti panaši į 
įprastinių kaitinamųjų lempučių kainą. Nepaisant to, visos alternatyvios elektros lemputės per 
jų naudojimo laikotarpį padeda sutaupyti nemažai lėšų (įvairios alternatyvios lemputės šiuo 
požiūriu skiriasi viena nuo kitos), nes jos suvartoja mažiau energijos.

Dėl peticijos Nr. 1883/2008 – jeigu dėl kokių nors priežasčių negalima gauti pagerintų 
elektros lempučių tam tikram įrenginiui, minėtame reglamente nustatyta galimybė parduoti 
specialios paskirties lempas, neatitinkančias reglamento reikalavimų, jei ant pakuotės aiškiai 
nurodyta speciali jos paskirtis ir tai, kad lempa netinkama patalpoms apšviesti. Jeigu dėl 
specialios lempos paskirties jos techniniai parametrai yra ypatingi, tie parametrai turi būti 
nurodomi techninėje dokumentacijoje, kurią gamintojas pateikia parametrų atitikčiai įvertinti.

Išvados

Kaip nurodyta pirmiau, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 244/2009, rinkoje paliekamos 

                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm.
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kitos senoviniams šviestuvams tinkamos technologijos (kai kurios iš jų panašios į įprastines 
kaitinamąsias lempas).
Jeigu nėra kito galimo sprendimo, šiame reglamente nustatyta galimybė parduoti specialios 
paskirties įprastines elektros lemputes. Todėl, Komisijos nuomone, nėra reikalo persvarstyti 
sprendimo laipsniškai atsisakyti įprastinių kaitinamųjų elektros lempučių ir įprastinių 
halogeninių lempučių pagal reglamento reikalavimus.“


