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Betreft: Verzoekschrift 1880/2008, ingediend door G.v.d.L. (Duitse nationaliteit), over 
het voorgenomen verbod op de productie van gloeilampen

Verzoekschrift 1883/2008, ingediend door Hans Kolmeyer (Duitse nationaliteit), 
over het voorgenomen verbod op de productie van gloeilampen

1. Samenvatting van het verzoekschrift 1880/2008

Indienster tekent bezwaar aan tegen het voorgenomen verbod op de productie van 
gloeilampen. Zij bezit antieke lampen en kan daarin alleen gloeilampen van 15 en 25 Watt 
gebruiken. Zij is van opvatting dat wanneer deze lampen niet meer gebruikt zouden kunnen 
worden belangrijke cultuurgoederen uit de tijd van Jugendstil en Art Deco teloor zullen gaan. 
Spaarlampen zijn volgens indienster in deze lampen uit de vroegste fase van de elektrificatie 
niet te gebruiken omdat ze te groot zijn. Indienster wijst er verder op dat deze kleine 
gloeilampen niet meer stroom verbruiken dan spaarlampen, die veelal een overeenkomstig 
aantal watts hebben.

Samenvatting van het verzoekschrift 1883/2008

Indiener protesteert tegen het voorgenomen verbod op de productie van gloeilampen. Als 
fotograaf gebruikt indiener zeer dure flitsapparaten waarvoor hij gloeilampen nodig heeft. 
Indiener vreest dat hij deze dure apparaten zal moeten weggooien. Indiener bepleit voorts 
afschaffing van de EU omdat zij schadelijk zou zijn. Ook twijfelt hij aan de geestelijke 
vermogens van EU-ambtenaren, die bovendien door hem betaald worden. Indiener stelt voor 
hen de woestijn in te jagen en wel zo ver dat zeker is dat zij niet terug zullen keren om nog 
meer schade aan te richten.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 10 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

In beide verzoekschriften wordt bezwaar aangetekend tegen de plannen om de productie van 
gloeilampen te verbieden. De indieners uiten hun bezorgdheid over de vermeende 
incompatibiliteit van zuiniger lampen met antieke armaturen (1880/2008) en met 
fotografische apparatuur (1883/2009), hetgeen in het eerste geval leidt tot het geleidelijk in 
onbruik raken van de armaturen en in het tweede geval tot extra kosten voor hun activiteiten 
vanwege het gedwongen vervangen van apparatuur. 
De wetgeving tot geleidelijke afschaffing van conventionele gloeilampen werd goedgekeurd 
als Verordening (EG) nr. 244/20091 van de Commissie van 18 maart 2009 na instemming van 
het Europees Parlement en de Raad.
Ten aanzien van de door de indieners genoemde speciale applicaties die gebruik maken van 
conventionele gloeilampen en conventionele halogeenlampen, zouden de alternatieve 
technologieën die op de markt aanwezig blijven geschikte opties zijn. Verbeterde gloeilampen 
met halogeentechnologie en verbeterde halogeenlampen bieden exact hetzelfde type en 
dezelfde kwaliteit licht als conventionele gloei- of halogeenlampen, zijn verkrijgbaar in 
dezelfde vormen en verschijningen, en passen in bestaande armaturen. De lampen geven 
onmiddellijk en volledig licht zodra zij worden aangezet en zijn ongevoelig voor veelvuldig 
in- en uitschakelen.

Wat betreft verzoekschrift 1880/2008, zijn moderne compacte fluorescentielampen 
verkrijgbaar in vele vormen en maten, dus de compatibiliteit met bestaande armaturen
(waaronder antieke armaturen) is de afgelopen tijd sterk toegenomen. In dit stadium zijn 
luminescentiedioden een slimme en esthetische keuze voor het creëren en opwaarderen van 
decoratieve lichtinstallaties.
De aankoopprijs van de alternatieven is thans hoger dan die van conventionele gloeilampen, 
maar verbeterde gloeilampen met halogeentechnologie zouden het prijsniveau van de huidige 
conventionele gloeilamp moeten benaderen zodra met de massaproductie ervan wordt 
begonnen. Desalniettemin bieden alle alternatieven substantiële, per alternatief verschillende
besparingen gedurende de levenscyclus, vanwege hun lagere energieverbruik.

Wat betreft verzoekschrift 1883/2008, indien er voor een zekere applicatie om bepaalde 
redenen geen verbeterde lampen beschikbaar zijn, staat de verordening de verkoop toe van 
lampen met een speciaal gebruiksdoel die niet voldoen aan de verordeningsvereisten, op 
voorwaarde dat dit speciale gebruiksdoel duidelijk wordt vermeld op de verpakking samen 
met een aanduiding dat de lamp niet geschikt is voor kamerverlichting. Indien specifieke 
technische parameters van de lamp het specifieke gebruiksdoel ervan dienen, moeten deze 
parameters worden aangegeven in het door de producent vastgestelde technische-
documentatiedossier ten behoeve van de conformiteitsbeoordeling.

Conclusies
Zoals hierboven is aangegeven, blijven er op markt op basis van Verordening (EG) nr. 
244/2009 alternatieve technologieën (waarvan er enkele gelijkaardig zijn met conventionele 

                                               
1 www.e-lumen.eu - http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm.
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gloeilampen) beschikbaar voor gebruik in antieke armaturen. Als er geen andere oplossing 
mogelijk is, staat de verordening de verkoop van conventionele lampen voor speciale 
gebruiksdoelen toe. Derhalve is de Commissie van oordeel dat er geen gronden zijn voor 
heroverweging van het besluit tot geleidelijke afschaffing van conventionele gloeilampen en 
conventionele halogeenlampen via de vereisten van de verordening.


