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Temats: Lūgumraksts Nr. 1880/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā G.v.d.L., par 
plānu aizliegt kvēlspuldžu ražošanu

Lūgumraksts Nr. 1883/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans 
Kolmeyer, par plānu aizliegt kvēlspuldžu ražošanu

1. Lūgumraksta Nr. 1880/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret plānu aizliegt kvēlspuldžu ražošanu. Viņai pieder 
vairākas antīkas lampas, kurās var lietot vienīgi 15 un 25 vatu kvēlspuldzes. Viņa apgalvo, ka, 
ja lampas nebūs iespējams lietot, tiks zaudēti daudzi priekšmeti, kas pārstāv jūgendstila un Art 
Deco periodu. Viņa norāda, ka enerģiju taupošās spuldzes ir pārāk lielas, lai tās lietotu šajās 
lampās, kas ražotas elektrības agrīnajā stadijā, un atzīmē, ka attiecīgās mazās kvēlspuldzes 
nepatērē vairāk enerģijas kā enerģiju taupošās spuldzes, kam, vispārīgi runājot, ir līdzīga 
jauda vatos.

Lūgumraksta Nr. 1883/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, fotogrāfs, iebilst pret plānu aizliegt kvēlspuldžu ražošanu, 
raizējoties, ka viņam būs jāizmet daļa ļoti dārga zibspuldžu aprīkojuma, kuram nepieciešamas 
šādas spuldzes. Viņš arī uzskata, ka ES ir kaitīga un aicina to likvidēt. Viņš pauž šaubas par to 
ES ierēdņu intelektuālajām spējām, kuriem viņš turklāt maksā algas. Viņš iestājas par viņu 
izraidīšanu trimdā uz tik tālu vietu, kas dotu pārliecību, ka viņi nekad neatgriezīsies, lai 
nodarītu vēl kādu kaitējumu.

2. Pieņemamība

Atzīti par pieņemamiem 2009. gada 10. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
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Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Abos lūgumrakstos izteikti iebildumi pret plāniem aizliegt kvēlspuldžu ražošanu. 
Lūgumrakstu iesniedzēji pauž bažas par enerģiju taupošo spuldžu iespējamu nesaderību ar 
antīkajām gaismas iekārtām (Nr. 1880/2008) un ar fotoaparatūru (Nr. 1883/2009), kā rezultātā 
pakāpeniski samazinātos gaismas iekārtu izmantošana pirmajā gadījumā un rastos papildu 
izmaksas to darbībā saistībā ar aparatūras piespiedu nomaiņu otrajā gadījumā.
Tiesību akts, kas paredz parasto kvēlspuldžu pakāpenisku aizliegšanu, tika pieņemts kā 
Komisijas 2009. gada 18. marta Regula (EK) Nr. 244/20091 pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes vienošanās.
Īpašajām iekārtām, kurās šobrīd jāizmanto lūgumrakstu iesniedzēju minētās parastās 
kvēlspuldzes un parastās halogēnspuldzes, iespējamie piemērotie risinājumi varētu būt tirgū 
esošās alternatīvās tehnoloģijas. Uzlabotas kvēlspuldzes ar halogēntehnoloģiju un uzlabotas 
halogēnspuldzes nodrošina tieši tādu pašu gaismas tipu un kvalitāti kā parastās kvēlspuldzes 
vai parastās halogēnspuldzes, tām ir tāda paša forma un izskats, kā arī tās ir piemērotas 
esošajām gaismas iekārtām. Tās darbojas pilnā apgaismojuma režīmā uzreiz pēc ieslēgšanas, 
un tās negatīvi neietekmē bieža ieslēgšana/izslēgšana.

Attiecībā uz Lūgumrakstu Nr. 1880/2008 mūsdienu kompaktās luminiscences spuldzes tiek 
ražotas dažādos izmēros un formās, un pēdējā laikā to savietojamība ar esošām gaismas 
iekārtām (tai skaitā ar antīkajām) ir būtiski pieaugusi. Pašlaik gaismu izstarojošās diodes ir 
saprātīga un estētiska izvēle dekoratīvo apgaismes iekārtu izveidei un uzlabošanai.
Alternatīvu spuldžu iegādes cena pašreiz ir augstāka nekā parasto kvēlspuldžu cena, taču 
uzlaboto kvēlspuldžu ar halogēntehnoloģiju cenas pēc to masveida ražošanas uzsākšanas 
sasniegs parasto kvēlspuldžu pašreizējos cenu līmeņus. Tomēr visas alternatīvas nodrošina 
būtiskus ietaupījumus dzīves ciklā (atkarībā no alternatīvas), pateicoties to zemākam enerģijas 
patēriņam.

Attiecībā uz Lūgumrakstu Nr. 1883/2008, ja kāda iemesla dēļ minētajā iekārtā nav iespējams 
izmantot uzlabotās spuldzes, noteikumi ļauj īpašiem nolūkiem paredzētu spuldžu tirdzniecību, 
neievērojot noteikumu prasības, paredzot, ka īpašie nolūki tiek skaidri noteikti uz iepakojuma 
ar norādi, ka spuldzes nav piemērotas telpu apgaismošanai. Gadījumā, ja spuldzes konkrētie 
tehniskie parametri attiecas uz tās īpašajiem mērķiem, šie parametri ir jānorāda tehniskās 
dokumentācijas failā, ko ražotājs izveidojis atbilstības novērtējumam.

Secinājumi

Kā norādīts iepriekš, Regula (EK) Nr. 244/2009 paredz alternatīvu tehnoloģiju (kas līdzīgas 
parastajām kvēlspuldzēm), kuras var izmantot alternatīvās apgaismes iekārtās, pieejamību 
tirgū.
Ja nav iespējams cits risinājums, ir pieļaujama parasto kvēlspuldžu tirdzniecība īpašiem 
nolūkiem. Tāpēc Komisija uzskata, ka nav pamata pārskatīt lēmumu ar regulas prasībām 
pakāpeniski aizliegt parastās kvēlspuldzes un parastās halogēnspuldzes.”

                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm


